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بخش سامانه مدیریت آموزشی(سما) و انتخاب گزینهه رروواسهت

اصالح کارنامه فارغ التحصیلی

 -2ررج نام کاربری و رمز عبور
✓ نام کاربری و رمز عبور شما همان نام کاربری و رمز عبور مربوط به سامانه یکپارچه است .چنانچه تههاکنون نتههبت بههه اوه
شناسه اقدام ننموره باشید الزم است تا به گزینهء ثبت نام مربوط به "کاربر جدید هتتید" مراجعه نمایید.

✓ رر حالتیکه بیش از یک شماره رانشجوی فعال برای رانشجو وجههور راشههته باشههدر کههاربر وههب از ورور بهها یکههی از شههماره
رانشجوییها می تواند به اطالعات شماره رانشجوییهای ریگر نیز رسترسی راشته باشد .برای این منظور کافیتت رانشههجو
تخصیص یافته و کلیک بر روی عبارت آب رنگر نقش وور را تغییر رهد.

 -3انتخاب گزینه تطبیق واحد و اصالح کارنامه

➢ رانشجویان وب از ورور به سامانه با مراجعه به میزکار میتوانند آیتم «تطبیق واحد و اصالح کارنامه» را انتخاب نمایند.
➢ چنانچه رانشجو مشمول این فرایند نبوره و مجموع تعدار واحدهای گ رانده ایشان کمتر از حدنصاب مورر نیاز برای فههارغ
التحصیلی باشد یا رانشجو نمره نرسیدهای رر کارنامه وور راشته باشدر مجاز به ررج رروواست نخواهد بور.
➢ همچنین رر رشتههایی که گ راندن وروژه و کارآموزی اجباری است ثبت قطعی نمرات این رروس قبل از ثبت رروواسههت
رانشجور بصورت سیتتماتیک کنترل وواهد شد .رشته های علوم وایه (فیزیک ر ریاضیات و کاربررها و علههوم کههامپیوتر) و
رشتههای مهندسی عمران و مهندسی شیمی وروری  96به بعد از این قاعده متتثنی هتتند.

➢ رر این فرایند وضعیت آموزشی رانشجو میبایتت معتبر باشد .وضعیت هههای «فعههال»ر «مشههمول اوراج(مشههروطی)» یهها
«اوتتام ورونده(فرایند تتویه حتاب)» قابل قبول وواهد بور.
➢

این فرایند مشمول رانشجویانی که متقاضی او مدرک کاررانی هتتندر نخواهد بور.

 -4انتخاب وضعیت تطبیق واحد
الف( رر صورتیکه قبال تطبیق واحد صورت پذیرفته باشدر رانشجو میبایتت «انتخاب گزینههه تطبیههق واحههد» را انتخههاب
نموره و فایل تصویر تطبیق واحد انجام و یرفته توسط رانشکده را بارگ اری نماید( .فرمتهای مجاز تصههویر و PDFفابههل قبههول
وواهند بور ).وب از بارگ اری صحیح تصویرِ برگه تطبیق واحدر رانشجو میتواند رکمه انتخاب رروس جهت اصههالح را انتخههاب
نماید.

ب) رر صورتیکه دانشجو قبال تطبیق واحد خود را انجام نداده باشدر گزینه «انتخاب گزینه تطبیههق واحههد» نمههایش راره
نشده و رانشجو میبایتت ابتدا تتویه حتاب راولی رانشههکدهی وههور را انجههام رهههد .رر صههورت تاییههد کارشههناس آموزشههی
رانشکده مبنی بر انجام کامل تتویه حتاب راولی رانشکده و بالمانع بورن تطبیق واحدهای گ راندهر رروواست بههرای بررسههی
و تایید معاون آموزشی ارسال وواهد گررید.

رانشجویان رر هر بخش میتوانند با مراجعه به بخش گررش مدرک کارتابل ارجاعی وورر از انجام امور مربوط به رروواست
وور اطالع حاصل نمایند.

چنانچه به هر علت تتویه حتاب راول رانشکدهای رانشجو توسط کارشناس تایید نگرررر مراتب با ذکر علت به کارتابل
رانشجو ارجاع راره وواهد شد و رانشجو موظف است وب از رفع نقص اعالم شده توسط کارشناسر مجدرا فرایند را آغاز
نماید.
رر صورت تایید تتویه حتاب توسط کارشناس آموزشی رانشکده رر وواست برای تایید تطبیق واحد به معاون آموزشی
رانشکده ارسال وواهد شد .رر صورت تایید معاون محترم آموزشیر رروواست مجدرا برای انتخاب رروس و اصالح موارر

رر کارنامهر به کارتابل رانشجو ارجاع راره شده و رانشجو میبایتت نتبت به انتخاب رروس اقدام نماید.
رر صورتیکه معاون آموزشی رانشکده با رروواست تطبیق واحد رانشجو موافقت ننمایدر یک ویام رر «سیتتم ویههام» نمههایش
راره شده و علت عدم موافقت قابل مشاهده وواهد بور.

 -5انتخاب رروس جهت اصالح
چنانچه تطبیق واحد رانشجویان توسط معاون آموزشی تایید شورر رروواست تایید شده در کارتابل دانشجو قابل مشههاهده
وواهد بور.

با انتخاب کارتابل و گزینهء «جهت اقدام» میتوانید به رروواست اصالح کارنامه رسترسی راشته باشید.

همچنین با انتخاب «گررش مدرک» رانشجو میتواند گررش رروواست ارسالی و نظرات اعالمی را رریافت نماید.

همانطور که قبال اعالم گرریدر رر صورتیکه رانشجویان قبالً نتبت به انجههام رسههتی تطبیههق واحههد اقههدام کههرره و مههدارک را
بارگ اری نموره باشندر نیازی به طی مراحل فوق نبوره و وب از بارگ اری میتوانند رروواست اصههالح کارنامههه وههور را ثبههت
نمایند.
با انتخاب رروواستر صفحه رروواست اصالح کارنامه نمایش راره میشور .رر بخش اطالعات رروواستر رانشههجویان مههیبایتههت
ابتدا یکی از تعهدنامهها را براساس شرایطِ رروواستر انتخاب نمایند.
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چنانچه رانشجویی ررس افتارهای نداشته باشد یا تمایلی به استفاره از تتهیالت مربوطه نداشته باشدر میبایتت تعهدنامههه شههماره
 2را انتخاب نموره و رکمه «تایید و ارسال» را کلیک نماید .رر غیر اینصورت کلیهء رانشجویانی کههه از تتهههیالت اصههالح

کارنامهههء

زمان فارغ التحصیلی استفاره نموره و اقدام به بیاثر نمورن نمرات افتارهء وور مینمایندر میبایتت تعهد نامه شماره  1را انتخههاب
نمایند( .ررصورت عدم انتخاب تعهدنامه رروواست اصالح کارنامه ثبت نخواهد گررید).
در هر حالت پس از انتخاب دکمهء «تایید و ارسال» امکان بازگشت و تغییر درخواست وجود نخواهد داشت.
وب از انتخاب بخش تعهدنامههار رانشجویان میتوانند  15واحد افتارهای را که رر طول تحصیل وههور موفههق بههه گ رانههدن همههان
واحد ررسی شده باشندر برای اصالح کارنامه انتخاب نمایند .به رروواست رروسی که رانشجو رر آن رروس نمههرهء گ رانههده نههدارر
ترتیب اثر راره نخواهد شد .همچنین رانشجویان مجاز به انتخاب بیش از  15واحد نیتتند.

تبصره :رر وصوص رروس گروه معارفر گ راندن ررس معارل از همان بتته قابل قبول وواهد بههور .همچنههین رروصههوص رروس
مشترک رر ورریب و رروسی که رر رانشکدههای مختلف عنوان یکتانی راشته و رر تطبیق واحد لحههاش شههده باشههند نیههز اصههالح

کارنامه صورت وواهد و یرفت.
نکته :ترتیب رروس رر این بخش به نحوی رر نظر گرفته شده است که انتخههاب رروس موجههور رر ابتههدای لیتههتر باعه ایجههار
بیشترین اثر بخشی رر ترمیم معدلکل رانشجویان وواهد شد.
رانشجویان وب از انتخاب حداکثر  15واحد افتاره میبایتت رکمه «تایید و ارسال» را انتخههاب نماینههد .بههدین ترتیههب رروواسههت
رانشجویان متتقیماً برای کارشناس مدیریت امور آموزشی رانشگاه ارسال وواهد گررید.
وب از ثبت رروواستر رانشجویان میتوانند رر بخش «کارتابل ارجاعی»ر نامهء ارسال شده را مالحظه نمههوره و از مراحههل گههررش
کار اطالع حاصل نمایند .رروواستهای ارسالی حداکثر ظرف مدت یک هفتهء کاری بررسههی شههده و رروس مههورر تاییهدِ مههدیریت
امور آموزشیر وب از تایید کارشناس رر وورتال آموزشی رانشجویان بیاثر وواهند گررید.
ررصورتیکه ابهامی رر رروواست رانشجو وجور راشته باشدر کارشناس مدیریت امور آموزشی با ارسال ویام یا برقراری تماس تلفنی
ابهام را برطرف نموره و نیازی به مراجعه رانشجو به مدیریت امور آموزشی وجور ندارر .همچنین رانشجویان مههیتواننههد رر هنگههام
ررج رروواستِ اصالح کارنامهر توضیحات مورر نظر وور را رر بخش «توضیحات رانشجو» ررج نمایند.
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