راهنمای مراحل ثبت درخواست صدور کارنامه فارسی رسمی

 -1مراجعه به تارنمای

/https://ugrad.aut.ac.ir

بخش سامانه مدیریت آموزشی(سما) و انتخاب گزینهه رروواسهت

صدور کارنامه فارسی رسمی

 -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.

دانشجویان /دانشآموختگان قبل از ثبت درخواست باید به موارد زیر توجه نمایند:
❖ این سامانه فقط برای صدور کارنامه فارسی بوره و ویرو رای هیات عمومی ریوان عههدالت اراری و اصه  15قههانون اساسههیر
صدور ریزنمرات رسمی و غیررسمی به زبان غیر فارسی ممنوع است.
❖ تمامی رانشجویان/رانشآمووتگان تنها رر صورتیکه هیچگونه بدهی رر وورتال رانشگاه و صندوق رفههاه رانشههجویان نداشههته
باشند مجاز به رروواست کارنامه وواهند بور.
❖ کلیه رانشجویان/رانشآمووتگان روزانه رر صورتیکه لغو تعهد ودمات آموزش رایگان وههور را انجههام راره باشههندر مجههاز بههه
رریافت کارنامه رسمی هتتند.
❖ کلیه رانشجویان/رانشآمووتگان رورههای وورگرران و رانشجویان شهریهوررازر وب از تتویه حتاب بهها مرکههز آموزشهههای
الکترونیکی و آزار و صندوق رفاه رانشجویان میتوانند رروواست کارنامه رسمی فارسی راشته باشند.
❖ رانشجویان/رانشآمووتگان با سهمیه بورسیه مجاز به رریافت کارنامه نیتتند .این رسته از متقاضیان تنها ررصورتیکه نامههه
سازمان امور رانشجویی وزارت علوم و آموزش عالی یا نامه لغو بورسیه از سازمان بورس رهنده را راشته باشندر میتوانند بهها
بارگ اری مدارک رروواست وور را ثبت نمایند.
❖ رانشجویان ا نصرافی نیز چنانچه لغو تعهد ودمات آموزش رایگان وههور را انجههام راره باشههند مجههاز بههه رروواسههت کارنامههه
فارسی رسمی وواهند بور.

❖ رانشجویان میهمان مجاز به رریافت کارنامه نبوره و کارنامه این رانشجویان وب از تتویه حتاب بهها رانشههگاهر بههه رانشههگاه
مبدا ایشان ارسال وواهد گررید.
❖ رانشجویان/رانش آمووتگان موظفند قب از تایید رروواست اطالعات وههور را بررسههی نمههوره و ررصههورت وجههور نقههص یهها
مغایرت به فرایند اصالح مشخصات مراجعه نموره یا مراتب را به اطالع کارشناسان مدیریت امور آموزشههی برسههانند .وههب از
ثبت رروواست ررصورت وجور هرگونه مغایرت رر اطالعات شخصیر متئولیت عدم تطابق برعهههده رانشههجو/رانشآمووتههه
است.
❖ رر صورت ورراوت وجه امکان استررار به هیچ وجه وجور ندارر( .حتی رر موارر اشتباه)
❖ رانشجویان اوراجیر محروم از تحصی و کلیه افراری که مجاز به رریافههت وههدمات آموزشههی نیتههتندر رسترسههی رریافههت
کارنامه را ندارند.

 -3انتخاب گزینه صدور کارنامه
رانشجویان رر صورت احراز شرایط با مراجعه به میزکار میتوانند آیتم «صدور کارنامه» را انتخاب نمایند.

 -4بررسی و تایید مشخصات شخصی ثبت شده در پورتال آموزشی
رانشجو /رانشآمووته میباید با بررسی مشخصات شخصی و شناسههنامهایر ایههن اطالعههات را تاییههد نمایههد .بههدون تاییههد
اطالعات امکان ثبت رروواست وجور نخواهد راشت .رر صورت وجور نقص یا مغایرت کاربر میبایتت با مراجعه به فرایند
اصالح مشخصاتر ابتدا نتبت به رفع نقص/مغایرت اقدام نموره سپب نتبت به ثبت رروواست کارنامههه اقههدام نمایههد .رر
غیر اینصورت متئولیت صدور کارنامه با اطالعات متناقض/ناقص برعهده رانشجو/رانشآمووته وواهد بور.

ررحال حاضر باتوجه به عدم تکمی و بهرهبرراری از فرایند اصالح مشخصههاتر رانشههجویان /رانههشآمووتگههان مههیتواننههد
موارر مربوط به اصالح مشخصات وور را از طریق ارسال رایانامه به کارشناسان مدیریت امههور آموزشههی ویگیههری نماینههد.
برای این منظور افرار میبایتت رروواستهای وور را بهمراه مدارک و متتندات مربوطه (شناسنامه /گ رنامه) بههه آررس
الکترونیکی  ugrad@aut.ac.irارسال نمایند.

 -5بارگذاری مدارک مورد نیاز برای درخواست کارنامه رسمی
رر این بخش میبایتت مدارک مورر نیاز برای بررسی و تایید امکان صدور کارنامه فارسی رسههمی بارگه اری گههررر .ایههن
مدارک مطابق موارر ذکر شده شام سند لغو تعهدر مدارک مربوط به نظام وظیفه(مشههمولین وههدمت وظیفههه عمههومی)ر
مدارک مربوط به سازمان امههور رانشجویان(رانشههجویان /رانههشآمووتگههان بورسههیه)ر مههدرک رانشههنامه(رانشآمووتگههان
ررصورت او مدرک) و  ...وواهد بور( .حجم هریک از مدارک میبایتت کمتر از  200کیلوبایت بوره و کلیه فرمههتهههای
تصویر و  pdfمجاز وواهد بور).

وب از بارگ اری مدارک و تایید بخش اطالعات شخصی کاربر میتواند رروواست وور را ثبت نموره و منتظر اعالم واسه
از طرف کارشناسان مدیریت امور آموزشی باشد .حداکثر ظرف مدت  48ساعت کاری رروواستهای ارسال شههده بررسههی
شده و واس کارشناسان به کارتاب متقاضی ارسال وواهد گررید.

 -6بررسی کارتابل و دریافت نظر کارشناس
وب از بررسی رروواست توسط کارشناس مراتب به رانشجو /رانشآمووته اعالم وواهد گررید.
➢ چنانچه مدارک ناقص باشدر کاربر میتواند از رانشجو رروواست تکمی مدارک نمایههد .رر ایههن حالههت کههاربر بهها
مراجعه به کارتاب وور ر بخش کارتاب وارره و نامه های مربوط به «جهت اقدام» میتواند از نظرات کارشناسههان
مدیریت امور آموزش آگاه شده و مدارک مورر رروواست را تهیه و بارگ اری نماید.

➢ چنانچه مدارک ر انشجو کافی بوره و صدور کارنامه از جانب کارشناس مدیریت امور اموزشههی بالمههانع تشههخیص
راره شورر رروواست جهت ورراوت هزینه و تعیین نوع رریافت به متقاضی عورت راره شده و رانشجو /رانههش-
آمووته با مراجعه به کارتاب واررهر رر بخش «جهت اقدام» فرم جدید را مشاهده وواهد نمور.

 -7تعیین اطالعات مرسوله و نوع دریافت

کاربر رر این بخش میتواند از میان گزینههای وتتی یا حضوری یک گزینه را جهت رریافت کارنامه وور انتخههاب نمایههد.
ررصورت انتخاب نوع وتتیر ررج اطالعات وتتی الزامی وواهد بور .باتوجه ه شرایط کرونهها و لههزوم رعایههت وروتکه هههای
بهداشتی و برای سالمتی عزیزانر توصیه میشور تا نحوه رریافت وتتی جهت رریافت کارنامه انتخاب گررر.

رر این بخش ررصورت تمای به رریافت نتخههای متعدرر کاربر میتواند تعدار نتههخههههای کارنامههه مههورر نیههاز وههور را
انتخاب نموره و نحوه بتتهبندی و تعدار واکتهای مورر نیاز را مشخص نماید .همچنین ویرو قراررار منعقههد شههده بهها اراره
وتتر امکان ارسال مرسوالت بصورت سفارشی و ویشتاز نیز موجور میباشد .رر صورت انتخاب نوع رریافههت وتههتیر ررج
آررس رقیق وتتی و کدوتتی الزامی بوره و وب از آن کاربر باید رکمه تایید آررس را انتخاب نماید.

 -8پرداخت هزینه
براساس نوع رریافت کارنامه و تعدار نتخههای مورر رروواست و نحوه بتته بندی هزینههه مربوطههه محاسههبه شههده و بههه
کاربر جهت ورراوتر نمایش راره می شور .رر صورت انتخاب نوع رریافت وتتیر هزینههه وتههت براسههاس متههافت ارسههال
مرسوله و مطابق تعرفههای اراره وتتر محاسبه شده و بصورت جداگانه نمایش راره میشور.
(مطابق مصوبه سال  1399رانشگاهر هزینه هر نتخه کارنامهء فارسههی رسههمی  250000ریههال و هزینههه هههر عههدر واکههت
20000ریال ررنظر گرفته میشور).

وب از انتخاب رکمه «ورراوت هزینه» شما به ررگاه بانک انتقال یافته و وب از ورراوههت مبلههد مجههدرا بههه صههفحه فههرم
بازگشت وواهید یافت .ولی میبایتت وب از بازگشت از صفحه ررگاه ورراوت الکترونیکیر برای بررسههی وضههعیت تاییههد
ورراوت رکمه «استعالم ورراوت» حتما انتخاب شور .رر غیر اینصورت تایید و ثبت رروواست میتر نخواهد بور.

 -9اعالم نتیجه و تایید صدور کارنامه
وب از ورراوت هزینهها و ثبت رروواستر کارشناسان نتخههههای رروواسههتی کارنامههه را صههارر نمههوره و براسههاس نههوع
رریافت مراتب را به اطالع شما وواهند رساند .چنانچه نوع وتتی را انتخاب نموره باشید میتوانید با مراجعه بههه کارتابه
وارر از کدرهگیری مرسوله وتتی وور اطالع حاص نموره و تاری ارسال آن را رنبال نمایید .ررصههورتیکه نههوع حضههوری
انتخاب شده باشدر تاری رریافت کارنامه از طرف کارشناسان مدیریت امههور اموزشههی بههه اطههالع رانشههجو /رانههشآمووتههه
رسانده وواهد شد.

مدیریت امور آموزشی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

