راهنمای مراحل ثبت درخواست ادعای فراغت /تمدید سنوات

 -1مراجعه به تارنمای
ایعای فراغ  /تمیری سنزا

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

بخش ساامانه میررر ممزشیاسمساما ز انتخاز نشرنه یرخزاسا

یرخزاس ایعای فراغ /تمیری سنزا

 -2یرج نام کاربری ز رمش عبزر
✓ نام کاربری ز رمش عبزر یاااما نماا نام کاربری ز رمش عبزر مربزط به ساااامانهی رکپارچه اسا ا  .چنانچه تاکنزا
نسااب به اخش یااناسااه انیام ننمزید بایااری تشم اساا تا به نشرنهی ثب نام مربزط به "کاربر جیری نسااتری؟" مراجعه
نمارری.

✓ یر حالتسکه برش اش رک یامارد یانیاجزرس فعال برای یانیاجز زجزی یایاته بایایا کاربر پز اش زرزی اش طررق رکس
اش یامارد یانیاجزرسنا مستزانی به اطالعا یامارد یانیاجزرسنای یرگر نرش یساترساس یایاته بایای .برای ارا من زر
کافرس یر صفحه مرشکار یر سامانه سما؛ یانیجزبر رزی عنزاا ریتهی یرج یید به رنگ مبس یر شرر نام یانیجز
یر باتی سم چپ صفحه کلرک نمزید ز یر صفحه باش ییدا عنزاا ریته یرگر خزی را انتخاز نماری.

دانشجویان قبل از ثبت درخواست باید به موارد زیر توجه نمایند:
❖ زضاعر تحصارلس یانیاجزراا مسبارسا ففعال ا فمیامزل اخراج ممیارزطس
تحصرلس یرگر مجاش به اجرای فرارنی نخزاننی بزی.
❖ یانیجزراا میعس فارغ التحصرلي مجاش به حشف اضطراری نرستنی.

را فاتمام سانزا

بایای .زضاعر نای

❖ ارا فرارنی برای یانیااااجزراا یانیااااگاد صاااانعتس امررکبرر ز یانیااااجزراا مر ماا ترمس-فرشنی نرئ
نرمسالنای سنزا تحصرل من ا کمتر اش  11نرمسال بایی نابل اجرا اس .

علمس که مجمزع

تحصرلس یرج یید بایی.
❖ یر پزرتال ممزشیس یانیجزا نباری ایعای فراغ یر نرچ رک اش نرمسالنای
ِ
❖ مطابق نزانرا ایعای فارغ التحصارلس؛ تعیای زاحینای بانرمانید یانیاجز برای ثب یرخزاسا
بایی.

مسبارسا

حیاکثر  24زاحی

بزید ز
❖ یانیاجزرانس مجاش به ارائهی یرخزاسا تمیری سانزا خزاننی بزی که زضاعر تحصارلس اریااا فاتمام سانزا
تعیای زاحینای بانرمانید اریاا برش اش  95زاحی بزید ز کمتر اش حینصاز مزری نراش برای یرج ایعای فراغ بایی.
❖ یر ارا فرارنی چنانچه یانیاجزرس یر تابساتاا /نرمساالنای نشیاته یرزز پرزژد زرا کارممزشی را اخش نمزید ز ارا یرزز
یارای نمرد نرساارید بایاانیا یر ارا حال زاحینای بانرمانید یانیااجز با فرش پاز یاایا کارممزشی ز پرزژد محاساابه
خزانی یاای .ممثالد یانیااجزرس که  27زاحی بانرماید یایااته ز پرزژد را یر نرمسااال نبل اخش کرید بایاایا مجاش به ایعای
فارغ التحصرلس خزانی بزی.
❖ مجییا تاکری مسیااازی که یانیاااجزرانس که ایعای فراغ مسنمارنیا بعل بساااته یااایا فارل ممزشیاااس؛ امکاا ثب نام یر
نرمسااالنای بعیی را نخزانی یایاا  .اسااتثنا یر صاازرتس که یانیااجزراا برای نرمسااال یزم انیام به ثب ایعا نمارنی یر
تابستاا بعی فقط مجاش به ثب نام کارممزشی خزاننی بزی.
❖ یانیااجزرانس که ایعای فارغ التحصاارلس مسنمارنیا فقط مجاش به عیم رعار
سارر یانیجزراا برای اریاا کنترل خزانی نریری.

سااقف زاحی بزید ز کلرهی اخطارنا مطابق

❖ یانیاجزرانس که یرخزاسا تمیری سانزا مسنمارنی تزجه یایاته بایانی که تن ا یر صازرتس مزفق به ثب نام خزاننی بزی که
یرخزاسا اریااا تزساط معازا ممزشیاس یانیاکید ز میرر امزر ممزشیاس تارری یاید ز زضاعر تحصارلس اریااا اش فاتمام
به زضاااعر مجاش ثب نامس تغررر رافته بایااای.متزجهد یر صااازرتس که زضاااعر تحصااارلس به فمیااامزل
سااانزا
اخراجممیرزطس تغررر رافته بایی یانیجز مسبارس به زاحی حرا تحصرل یر میررر امزر ممزشیس مراجعه نماری.
❖ نماننی ساارر فرارنیناا یر صازر ثب یرخزاسا
حشف میانید یرخزاس اش صفحه یانیجز اس .

امکاا باشنیا

زجزی نیاری ز حشف یرخزاسا

یر کارتابل به معنس

 -3انتخاب گزینه ادعای فراغت /تمدید سنوات
یانیااجزراا یر صااازر احراش یااارارط با مراجعه به مرشکار مستزاننی نشرنه فایعای فراغ  /تمیری سااانزا
نمارنی.

را انتخاز

ایعای فراغ  /تمیری سنزا

 -4انتخاب نیمسال موردنظر برای درج ادعای فراغت /تمدید سنوات
ابتیا مس باری نرمسااال مزری ن ر را انتخاز نمارری.میرصاازرترکه نمرد نرساارید کارممزشی را پرزژد یر کارنامه یااما زجزی
یایاته بایایا سارساتم بصازر خزیکار ما را میاخا خزانی نمزی .یاما مستزاننی یر صازر لشزم تزضارحا مزری نراش را

/فعال /میمزل اخراج ممیرزطس

یر بخش تزضاارحا یانیااجز یرج نمارنی .ماجباری را اختراری بزیا یرج تزضاارحا
یانیکید متغرررخزانی بزی.

مطابق ن ر معازا محترم ممزشیااس

پز اش مطالعه مزاری مربزط به یرخزاسااا ایعای فراغ را تمیری ساااانزا یااااما مسباری تع ی مربزطه را کلرک نمزید ز
را
بپشررری .یر ارا حال یر صاااازرتس که اش یرج یرخزاساا ا اطمرناا یارریا مستزانری یکمه فتارری ز ثب یرخزاساا ا
انتخاز نمارری.
تع ی ایعای فراغ

1
2

تع ی تمیری سنزا

1
2

پز اش تارری ز ثب ا یرخزاس ا یااما برای بررسااس ز اعالم ن ر برای معازا ممزشیااس یانی اکید ارسااال خزانی یاای .یر
صاااازر تارری ایعای فراغ تزسااااط معازا محترم ممزشیااااسا مستزانری با مراجعه به بخش اطالعا ترمس یر پزرتال
ممزشیس اش ثب ایعا یر نرمسال مزری ن ر اطمرناا حاصل فرمارری.
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یرصزرتس که یرخزاس تمیری سنزا یما تزسط معازا ممزشیس تارری یزیا یرخزاس برای بررسس میرر امزر ممزشیس
ارساال خزانی یای .یر ن ار یر صازر تارری یرخزاسا تزساط میرر امزر ممزشیاسا زضاعر تحصارلس یاما به رکس اش
زضعر نای ففعال را فمیمزل اخراجممیرزطس تغررر خزانی نمزی.
توجه :تغررر زضاعر به فمیامزل اخراجممیارزطس به معنس یساترساس ثب نام نبزید ز یانیاجزراا مسباری برای تع ی
ز کسز اجاشد ثب نام علررغم میرزطس به زاحی حرا تحصرل یر میررر امزر ممزشیس مراجعه نمارنی.
یر صااازر عیم تارری یرخزاساا
زارید میانید فرمارری.

یر نر رک اش مراحلا یاااما مستزانری عل

ری یرخزاساا

خزی را یر بخش فکارتابل

یرخزاس ایعای فراغ  /تمیری سنزا
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نمچنرا نماننی کلرهی فرارنینای یرگرا پز اش ثب یرخزاسا یاما مستزانری با مراجعه به بخش فکارتابل ارجاع را خاتمه
رافته ز با انتخاز یرخزاس ز مراجعه به بخش نریش میرک مستزانری اش مراحل انجام کار اطالع حاصل نمارری.
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یرخزاس ایعای فراغ  /تمیری سنزا
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