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چنانچه تاکنزا .  رکپارچه اسااا  یبزط به ساااامانهیاااما نماا نام کاربری ز رمش عبزر مرنام کاربری ز رمش عبزر  ✓

" مراجعه ؟ کاربر جیری نسااتری"نام مربزط به  ثب  ینسااب  به اخش یااناسااه انیام ننمزید بایااری تشم اساا  تا به نشرنه

 نمارری.

 

اش طررق رکس س فعال برای یانیاجز زجزی یایاته بایایا کاربر پز اش زرزی ربرش اش رک یامارد یانیاجز کهیر حالتس ✓

نای یرگر نرش یساترساس یایاته بایای. برای ارا من زر یانیاجزرس تزانی به اطالعا  یامارد نا مساش یامارد یانیاجزرس

یانیجز  یر شرر نام   یرج یید به رنگ مبس یبر رزی عنزاا ریتهیانیجز؛ یر صفحه مرشکار یر سامانه سماکافرس  

 نماری.انتخاز  را   ییرگر خزعنزاا ریته یر صفحه باش ییدا  یر باتی سم  چپ صفحه کلرک نمزید ز 

 فراغ /تمیری سنزا   یرخزاس  ایعای 

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


 

 

 

 

 

 

 

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

نای  ایای. زضاعر بفاتمام سانزا    را  فمیامزل اخراج ممیارزطس     ابارسا  ففعال زضاعر  تحصارلس یانیاجزراا مس ❖

 تحصرلس یرگر مجاش به اجرای فرارنی نخزاننی بزی.

 .نرستنیالتحصرلي مجاش به حشف اضطراری   فارغ سمیع    ااانیجزری ❖

مزع فرشنی نرئ  علمس که مج-ارا فرارنی برای یانیااااجزراا یانیااااگاد صاااانعتس امررکبرر ز یانیااااجزراا مر ماا ترمس ❖

 اس .ا  بایی نابل اجر  سالنرم  11نای سنزا  تحصرل من ا کمتر اش سالنرم 

 یید بایی.یرج  نای تحصرلِس  سالنرم یر نرچ رک اش    راغ ایعای ف  نباریا  ر پزرتال ممزشیس یانیجزی ❖

زاحی    24بارسا  حیاکثر  ای زاحینای بانرمانید یانیاجز برای ثب  یرخزاسا  مستعی  ؛ارغ التحصارلسایعای فمطابق نزانرا   ❖

 بایی.

 ز  زید خزاننی بزی که زضاعر  تحصارلس اریااا فاتمام سانزا   ب  یرخزاسا  تمیری سانزا   ییانیاجزرانس مجاش به ارائه ❖

   زاحی بزید ز کمتر اش حینصاز مزری نراش برای یرج ایعای فراغ  بایی. 95تعیای زاحینای بانرمانید اریاا برش اش  

کارممزشی را اخش نمزید ز ارا یرزز   رایرزز پرزژد ز نشیاتهنای  ساالنرم /یر تابساتاا    رسچنانچه یانیاجز  یر ارا فرارنی ❖

ارممزشی ز پرزژد محاساابه  یارای نمرد نرساارید بایاانیا یر ارا حال  زاحینای بانرمانید یانیااجز با فرش پاز یاایا ک

نبل اخش کرید بایاایا مجاش به ایعای    سااالنرم زاحی بانرماید یایااته ز پرزژد را یر   27خزانی یاای. ممثالد یانیااجزرس که  

 فارغ التحصرلس خزانی بزی. 

نام یر  ثب امکاا ممزشیاااس؛   لاربعل  بساااته یااایا ف  نمارنیامس راغ ی که یانیاااجزرانس که ایعای فیااازمجییا تاکری مس ❖

یر  نمارنی  ثب  ایعا   سااال یزم انیام بهس که یانیااجزراا برای نرم یر صاازرتاسااتثنا   .  را نخزانی یایاا   یبعی  نایمسااالنر

 خزاننی بزی. ینام کارممزشثب  تابستاا بعی فقط مجاش به

اخطارنا مطابق  یرهز کل  بزید   سااقف زاحی  رفقط مجاش به عیم رعانمارنیا  یانیااجزرانس که ایعای فارغ التحصاارلس مس ❖

 خزانی نریری.کنترل برای اریاا    راایانیجز  سارر



نام خزاننی بزی که ه تن ا یر صازرتس مزفق به ثب نمارنی تزجه یایاته بایانی کجزرانس که یرخزاسا  تمیری سانزا  مسیانیا ❖

یرخزاسا  اریااا تزساط معازا ممزشیاس یانیاکید ز میرر امزر ممزشیاس تارری یاید ز زضاعر  تحصارلس اریااا اش فاتمام  

فمیااامزل به   تحصااارلسس که زضاااعر   یر صااازرتتزجهد  مامس تغررر رافته بایااای.نمجاش ثب   زضاااعر  هبسااانزا    

 میررر  امزر ممزشیس مراجعه نماری. زاحی حرا تحصرل یر  بارس  به یانیجز مس    تغررر رافته باییممیرزطس اخراج

ری ز حشف یرخزاسا  یر کارتابل به معنس ا یر صازر  ثب  یرخزاسا  امکاا باشنیا  زجزی نیانماننی ساارر فرارنینا ❖

   اس .اش صفحه یانیجز  میانید یرخزاس   حشف  

 

 فراغت/ تمدید سنواتادعای گزینه انتخاب  -3

را انتخاز     ی سااانزا تمیر  فراغ /فایعای   نشرنهتزاننی  با مراجعه به مرشکار مس  یر صااازر  احراش یااارارطزراا  جیانیااا

   .نمارنی

 

 اتفراغت /تمدید سنوموردنظر برای درج ادعای  سالنیمانتخاب  -4

یرصاازرترکه  نمرد نرساارید کارممزشی را پرزژد یر کارنامه یااما زجزی نمارری.ممزری ن ر را انتخاز    سااالنرم ابتیا مس باری  

مزری نراش را تزضارحا     یر صازر  لشزم   ننیتزامس یاما  سارساتم بصازر  خزیکار ما را میاخا خزانی نمزی. یایاته بایایا  

عای فراغ / تمیری سنزا  ای  

 

 فعال/ میمزل اخراج ممیرزطس /



مطابق ن ر معازا محترم ممزشیااس اجباری را اختراری بزیا یرج تزضاارحا   میر بخش تزضاارحا  یانیااجز یرج نمارنی.  

 خزانی بزی. غرررمتیکید  یان

 

باری تع ی مربزطه را کلرک نمزید ز پز اش مطالعه مزاری مربزط به یرخزاساااا  ایعای فراغ  را تمیری ساااانزا  یااااما مس

 را   یرخزاساااا   تارری ز ثب فتزانری یکمه اطمرناا یارریا مس  یرخزاساااا که اش یرج   یر صاااازرتسبپشررری. یر ارا حال   

 انتخاز نمارری.

 
 تع ی ایعای فراغ 

 
 تمیری سنزا تع ی 
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ید ارسااال خزانی یاای. یر  کبرای معازا ممزشیااس یانیاایااما برای بررسااس ز اعالم ن ر   یرخزاساا   ااش تارری ز ثب   پز  

یر پزرتال خش اطالعا  ترمس بتزانری با مراجعه به ا مسممزشیااااسمحترم  ط معازا  تزسااااراغ   صاااازر  تارری ایعای ف

 سال مزری ن ر اطمرناا حاصل فرمارری.ممزشیس اش ثب  ایعا یر نرم 

زشیس میا یرخزاس  برای بررسس میرر امزر میرصزرتس که یرخزاس  تمیری سنزا  یما تزسط معازا ممزشیس تارری یز

یرر امزر ممزشیاسا زضاعر  تحصارلس یاما به رکس اش ارساال خزانی یای. یر ن ار  یر صازر  تارری یرخزاسا  تزساط م

 غررر خزانی نمزی. عال  را فمیمزل اخراجممیرزطس   تزضعر  نای فف

تع ی  باری برای  نام نبزید ز یانیاجزراا مسیساترساس ثب تغررر زضاعر  به فمیامزل اخراجممیارزطس   به معنس  توجه:

 زاحی حرا تحصرل یر میررر  امزر ممزشیس مراجعه نمارنی.میرزطس به   علررغم نام  ثب کسز اجاشد  ز 

کارتابل فیر بخش  را   ری یرخزاسااا  خزی  عل ی  تزانرمسا یاااما یر نر رک اش مراحلیرخزاسااا     عیم تارری یر صااازر 

 میانید فرمارری.   د یزار

 

فکارتابل ارجاع را خاتمه  با مراجعه به بخشتزانری  یاما مسپز اش ثب  یرخزاسا   ا  رفرارنینای یرگ ینماننی کلرهنمچنرا  

 تزانری اش مراحل انجام کار اطالع حاصل نمارری.بخش نریش میرک مسبه  عهمراجبا انتخاز یرخزاس  ز  ز  رافته 

 

 

 مدیریت امور آموزشی 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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