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بخش سامانه مدیریت آموزشی)سما( و انتخاب گزینهه رروواسهت    /https://ugrad.aut.ac.irمراجعه به تارنمای  -1

 صدور کارنامه فارسی رسمی

 
 

 ررج نام کاربری و رمز عبور  -2

چنانچه تههاکنون نتههبت بههه اوهه  .  شما همان نام کاربری و رمز عبور مربوط به سامانه یکپارچه استنام کاربری و رمز عبور   ✓

 مراجعه نمایید.  "کاربر جدید هتتید"ثبت نام مربوط به   ءشناسه اقدام ننموره باشید الزم است تا به گزینه
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بیش از یک شماره رانشجوی فعال برای رانشجو وجههور راشههته باشههدر کههاربر وههب از ورور بهها یکههی از شههماره   کهرر حالتی ✓

های ریگر نیز رسترسی راشته باشد. برای این منظور کافیتت رانشههجو رانشجویی  ها می تواند به اطالعات شمارهرانشجویی

 ر رهد.تخصیص یافته و کلیک بر روی عبارت آب رنگر نقش وور را تغیی

 

 

 

 

 

 

 قبل از ثبت درخواست باید به موارد زیر توجه نمایند: آموختگاننشاد / دانشجویان

 

قههانون اساسههیر   15این سامانه فقط برای صدور کارنامه فارسی بوره و ویرو رای هیات عمومی ریوان عههدالت اراری و اصهه    ❖

 صدور ریزنمرات رسمی و غیررسمی به زبان غیر فارسی ممنوع است.

رتیکه هیچگونه بدهی رر وورتال رانشگاه و صندوق رفههاه رانشههجویان نداشههته آمووتگان تنها رر صوتمامی رانشجویان/رانش ❖

 باشند مجاز به رروواست کارنامه وواهند بور.

آمووتگان روزانه رر صورتیکه لغو تعهد ودمات آموزش رایگان وههور را انجههام راره باشههندر مجههاز بههه کلیه رانشجویان/رانش ❖

 رریافت کارنامه رسمی هتتند.

وررازر وب از تتویه حتاب بهها مرکههز آموزشهههای های وورگرران و رانشجویان شهریهآمووتگان رورهان/رانشکلیه رانشجوی ❖

 توانند رروواست کارنامه رسمی فارسی راشته باشند.الکترونیکی و آزار و صندوق رفاه رانشجویان می

با سهمیه بورسیه مجاز به رریافت کارنامه نیتتند. این رسته از متقاضیان تنها ررصورتیکه نامههه   آمووتگانرانشجویان/رانش ❖

توانند بهها سازمان امور رانشجویی وزارت علوم و آموزش عالی یا نامه لغو بورسیه از سازمان بورس رهنده را راشته باشندر می

 بارگ اری مدارک رروواست وور را ثبت نمایند.

نصرافی نیز چنانچه لغو تعهد ودمات آموزش رایگان وههور را انجههام راره باشههند مجههاز بههه رروواسههت کارنامههه رانشجویان ا ❖

 فارسی رسمی وواهند بور. 



رانشجویان میهمان مجاز به رریافت کارنامه نبوره و کارنامه این رانشجویان وب از تتویه حتاب بهها رانشههگاهر بههه رانشههگاه  ❖

 گررید.مبدا ایشان ارسال وواهد 

آمووتگان موظفند قب  از تایید رروواست اطالعات وههور را بررسههی نمههوره و ررصههورت وجههور نقههص یهها رانشجویان/رانش ❖

مغایرت به فرایند اصالح مشخصات مراجعه نموره یا مراتب را به اطالع کارشناسان مدیریت امور آموزشههی برسههانند. وههب از 

آمووتههه اطالعات شخصیر متئولیت عدم تطابق برعهههده رانشههجو/رانشثبت رروواست ررصورت وجور هرگونه مغایرت رر  

 است.

 ندارر. )حتی رر موارر اشتباه(وجه وجور به هیچ  امکان استررار   ر صورت ورراوت وجهر ❖

رانشجویان اوراجیر محروم از تحصی  و کلیه افراری که مجاز به رریافههت وههدمات آموزشههی نیتههتندر رسترسههی رریافههت  ❖

 ند.کارنامه را ندار

   صدور کارنامهگزینه انتخاب  -3

   .را انتخاب نمایند  «صدور کارنامه»توانند آیتم  با مراجعه به میزکار می رر صورت احراز شرایطویان  جرانش

 

 

 

 بررسی و تایید مشخصات شخصی ثبت شده در پورتال آموزشی -4

ایر ایههن اطالعههات را تاییههد نمایههد. بههدون تاییههد باید با بررسی مشخصات شخصی و شناسههنامهآمووته میرانشجو/ رانش

بایتت با مراجعه به فرایند اطالعات امکان ثبت رروواست وجور نخواهد راشت. رر صورت وجور نقص یا مغایرت کاربر می

رروواست کارنامههه اقههدام نمایههد. رر   اصالح مشخصاتر ابتدا نتبت به رفع نقص/مغایرت اقدام نموره سپب نتبت به ثبت

 آمووته وواهد بور. غیر اینصورت متئولیت صدور کارنامه با اطالعات متناقض/ناقص برعهده رانشجو/رانش



 

 

 

تواننههد آمووتگههان مههیرانشههجویان/ رانههشبرراری از فرایند اصالح مشخصههاتر باتوجه به عدم تکمی  و بهرهررحال حاضر  

موارر مربوط به اصالح مشخصات وور را از طریق ارسال رایانامه به کارشناسان مدیریت امههور آموزشههی ویگیههری نماینههد. 

های وور را بهمراه مدارک و متتندات مربوطه )شناسنامه/ گ رنامه( بههه آررس بایتت رروواستبرای این منظور افرار می

 ارسال نمایند. ugrad@aut.ac.irالکترونیکی  

 بارگذاری مدارک مورد نیاز برای درخواست کارنامه رسمی -5

بایتت مدارک مورر نیاز برای بررسی و تایید امکان صدور کارنامه فارسی رسههمی بارگهه اری گههررر. ایههن رر این بخش می

ر یفه)مشههمولین وههدمت وظیفههه عمههومی(وظ  مدارک مربوط به نظاملغو تعهدر    دسن  مدارک مطابق موارر ذکر شده شام 

آمووتگههان آمووتگههان بورسههیه(ر مههدرک رانشههنامه)رانشمدارک مربوط به سازمان امههور رانشجویان)رانشههجویان/ رانههش

هههای فرمههت کلیهبوره و   بایتکیلو  200بایتت کمتر از  ررصورت او  مدرک( و ... وواهد بور. )حجم هریک از مدارک می

 مجاز وواهد بور.( pdfتصویر و 
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تواند رروواست وور را ثبت نموره و منتظر اعالم واسهه  وب از بارگ اری مدارک و تایید بخش اطالعات شخصی کاربر می

های ارسال شههده بررسههی ساعت کاری رروواست 48از طرف کارشناسان مدیریت امور آموزشی باشد. حداکثر ظرف مدت 

 کارشناسان به کارتاب  متقاضی ارسال وواهد گررید.  شده و واس 

 

 بررسی کارتابل و دریافت نظر کارشناس -6

 آمووته اعالم وواهد گررید.وب از بررسی رروواست توسط کارشناس مراتب به رانشجو/ رانش

تواند از رانشجو رروواست تکمی  مدارک نمایههد. رر ایههن حالههت کههاربر بهها چنانچه مدارک ناقص باشدر کاربر می ➢

تواند از نظرات کارشناسههان می «ت اقدامهج»مراجعه به کارتاب  وور ر بخش کارتاب  وارره و نامه های مربوط به 

 مدیریت امور آموزش آگاه شده و مدارک مورر رروواست را تهیه و بارگ اری نماید.

انشجو کافی بوره و صدور کارنامه از جانب کارشناس مدیریت امور اموزشههی بالمههانع تشههخیص چنانچه مدارک ر ➢

-شده و رانشجو/ رانههشراره شورر رروواست جهت ورراوت هزینه و تعیین نوع رریافت به متقاضی عورت راره  

 ر.آمووته با مراجعه به کارتاب  واررهر رر بخش »جهت اقدام«  فرم جدید را مشاهده وواهد نمو

 

 تعیین اطالعات مرسوله و نوع دریافت -7



وتتی یا حضوری یک گزینه را جهت رریافت کارنامه وور انتخههاب نمایههد.   هایتواند از میان گزینهکاربر رر این بخش می

هههای ررصورت انتخاب نوع وتتیر ررج اطالعات وتتی الزامی وواهد بور. باتوجه ه شرایط کرونهها و لههزوم رعایههت وروتکهه 

 گررر.  شور تا نحوه رریافت وتتی جهت رریافت کارنامه انتخابتوصیه می ربهداشتی و برای سالمتی عزیزان

هههای کارنامههه مههورر نیههاز وههور را تواند تعدار نتههخههای متعدرر کاربر میرر این بخش ررصورت تمای  به رریافت نتخه

قراررار منعقههد شههده بهها اراره  بندی و تعدار واکتهای مورر نیاز را مشخص نماید. همچنین ویروانتخاب نموره و نحوه بتته

رر صورت انتخاب نوع رریافههت وتههتیر ررج   باشد.ارشی و ویشتاز نیز موجور میامکان ارسال مرسوالت بصورت سف   وتتر

 آررس رقیق وتتی و کدوتتی الزامی بوره و وب از آن کاربر باید رکمه تایید آررس را انتخاب نماید.

 پرداخت هزینه  -8

هزینههه مربوطههه محاسههبه شههده و بههه های مورر رروواست و نحوه بتته بندی  براساس نوع رریافت کارنامه و تعدار نتخه

شور. رر صورت انتخاب نوع رریافت وتتیر هزینههه وتههت براسههاس متههافت ارسههال کاربر جهت ورراوتر نمایش راره می

 شور.های اراره وتتر محاسبه شده و بصورت جداگانه نمایش راره میمرسوله و مطابق تعرفه

ریههال و هزینههه هههر عههدر واکههت  250000رنامهء فارسههی رسههمی رانشگاهر هزینه هر نتخه کا  1399)مطابق مصوبه سال  

 شور.(ریال ررنظر گرفته می20000



وب از انتخاب رکمه »ورراوت هزینه« شما به ررگاه بانک انتقال یافته و وب از ورراوههت مبلههد مجههدرا بههه صههفحه فههرم 

ونیکیر برای بررسههی وضههعیت تاییههد بایتت وب از بازگشت از صفحه ررگاه ورراوت الکتربازگشت وواهید یافت. ولی می

 ورراوت رکمه »استعالم ورراوت« حتما انتخاب شور. رر غیر اینصورت تایید و ثبت رروواست میتر نخواهد بور.

 

 

 

 اعالم نتیجه و تایید صدور کارنامه -9

براسههاس نههوع هههای رروواسههتی کارنامههه را صههارر نمههوره و  ها و ثبت رروواستر کارشناسان نتخهوب از ورراوت هزینه

توانید با مراجعه بههه کارتابهه  رریافت مراتب را به اطالع شما وواهند رساند. چنانچه نوع وتتی را انتخاب نموره باشید می

وارر از کدرهگیری مرسوله وتتی وور اطالع حاص  نموره و تاری  ارسال آن را رنبال نمایید. ررصههورتیکه نههوع حضههوری 

آمووتههه کارنامه از طرف کارشناسان مدیریت امههور اموزشههی بههه اطههالع رانشههجو/ رانههش  انتخاب شده باشدر تاری  رریافت

 رسانده وواهد شد.

 

 مدیریت امور آموزشی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر         


