بسمه تعالی

مراحل ورود به سامانه درخواست کارنامه و بارگذاری مدارک مورد نیاز
 ورود به تارنمای مدیریت امور آموزشی به آدرس https://ugrad.aut.ac.ir
 مراجعه به بخش «درخواست کارنامه» و انتخاب گزینهء «ورود به سامانه درخواست کارنامه»

 شناسه کاربری ورود به سامانه:

نام کاربری و رمز عبور در پورتال آموزشی

توجه :درصورتیکه رمز عبور خود را فراموش نمودهاید با مراجعه به صفحه اول پورتال آموزشی و اعالم فراموشی رمز عبوور موی-
توانید آنرا بازیابی نمایید.
درصورتیکه شماره همراه شما در پورتال درج نشده باشد یا شماره درج شده تغییر یافته باشد ،میبایست مراتب از طریو شوماره
تلفنهای  64542815-64542816و  66967404اعالم گردد.
 بررسی اطالعات دانشجو:

1
2
3
4

 -1دانشجو میبایست اطالعات شخصی خود را بررسی نماید.
تاکید میگردد که درصورت وجود مغایرت کاربر موی بایسوت تصوویر صوفحه اول و دوم شساسوسامه یوا گررناموهخ خوود را بوه
آدرسهای مسدرج در باالی فرم ارسال نماید .درصورت وجود هرگونه مغایرت در اطالعات دانشجو/دانشآموخته مسوووییت عودم
تطاب برعهده دانشجو/دانشآموخته است.

 -2بررسی وضعیت بدهی به مرکز آموزشهای ایکترونیکی و آزاد
دانشجویان در هسگام دریافت کارنامه نباید بدهی به دانشگاه (مرکز آموزشهای ایکترونیکی و آزاد) داشته باشسد ،در غیر ایسصوورت
مجاز به دریافت هیچ کارنامهای نخواهسد بود.
همچسین درصورتیکه دانشجو به صسدوق رفاه یا واحد مایی بدهی داشته باشد مشمول دریافت کارنامه رسمی نخواهد بود.

 -3بارگراری مدرک(مختص دانشآموختگان)
چسانچه دانشآموخته مدرک نظام وظیفه /گواهی موقت دانشآموختگی یا دانشسامه دریافت کرده و یا یغو تعهود رایگوان خوود را
انجام داده باشد ،جهت تسریع امور میتواند مدرک خود را بارگراری نماید.
 -4پس از انجام بررسی های الزم و بارگراری مدارک مورد نیاز جهت انتقال به مرحله بعد گزیسوهخ «ثبوت و درخواسوت کارناموه» را
انتخاب نمایید.
 انتخاب نوع کارنامه:

چسانچه وضعیت آموزشی شما فارغ ایتحصیل بوده و براساس اطالعات پورتال آموزشی توا کسوون کارناموهخ فارسوی رایگوان دریافوت
نکرده باشید ،این بخش جهت انتخاب کارنامه رایگان به شما نمایش داده خواهد شد.
در صورت انتخاب گزیسهخ «درخواست کارنامه رایگان فارسی» ،اطالعات شما به کارشساسان واحد دانشآموختگان ارجاع داده شده
و در صورت تایید ،شما می توانید بدون پرداخت هزیسه؛ یک نسخه کارنامهخ فارسی رایگوان دریافوت نماییود .بودیهی اسوت بورای
نسخههای بعدی ،ملزم به پرداخت هزیسه خواهید بود.

براساس وضعیت یغو تعهد و وضعیت آموزشی ،شما میتوانید کارنامه رسمی یا غیر رسمی درخواست نمایید.
در صورتی که دانشجو/فارغ ایتحصیل روزانه هستید ،باید قبل از سوفارش کارناموه رسمی(فارسوی یوا التوین) ،یغوو تعهود آموزشوی
رایگان خود را انجام داده مدارک را در سامانه بارگراری نمایید .در غیر این صورت مجاز به دریافت کارناموه رسومی نخواهیود بوود.
برای انجام امور یغو تعهد یطفاً به سامانه سازمان امور دانشوجویان وزارت علووم بوه آدرس  https://portal.saorg.ir/مراجعوه
فرمایید.
دانشجویان انصرافی صرفاً در صورتیکه یغو تعهد رایگان خود را انجام داده باشسد مجاز به دریافت کارناموه رسومی فارسوی و التوین
خواهسد بود .برای این دسته از دانشجویان کارنامه التین غیررسمی صادر نمیگردد.
دانشجویان اخراجی ،محروم از تحصیل و کلیه افرادی که مجاز به دریافت خدمات آموزشی نیسوتسد ،دسترسوی دریافوت کارناموه را
ندارند.
دانشجویان/دانش آموختگان با سهمیه بورسیه مجاز به دریافت کارنامه نیستسد .این دسوته از متقاضویان تسهوا درصوورتیکوه ناموه
سازمان امور دانشجویی وزارت علوم و آموزش عایی یا نامه یغو بورسیه از سوازمان بوورس دهسوده را داشوته باشوسد ،مویتوانسود بوا
بارگراری مدارک درخواست خود را ثبت نمایسد.
دانشجویان میهمان مجاز به دریافت کارنامه نبوده و کارنامه این دانشجویان پس از تسویه حسواب بوا دانشوگاه ،بوه دانشوگاه مبودا
ایشان ارسال خواهد گردید.
دانشجویان مرد ،برای مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه میبایست مدرک نظام وظیفه خود را در پورتال آموزشی بخش مودارک
بارگراری نمایسد.

پس از انتخاب نوع کارنامه و تعیین تعداد نسخههای مورد نیاز ،گزیسهخ «ثبت درخواست کارنامه» را انتخاب نمایید.

پس از ثبت درخواست ،اطالعات شما جهت بررسی به واحد مربوطه ارسال میگردد.
یرا الزم است تا متقاضی برای اطالع از مراحل انجام کار و پیگیری درخواست خود ،حداکثر تا سه روز بعد از ثبت موف درخواسوت
مجدداً به سامانه مراجعه نموده و وضعیت درخواست خود را بررسی نموده و نسبت به رفع نقص یا پرداخت هزیسه اقدام نماید.

 پرداخت هزینه /بررسی درخواست:
با مراجعه به سامانه ،کاربر میتواند درخواست خود را براساس سربرگهای موجود بررسی نماید .درصورتیکه درخواستی در بخوش

در انتظار پرداخت وجود داشته باشد ،کاربر میتواند با کلیک برروی گزیسه «پرداخت» نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

پس از پرداخت چسانچه نتیجه پرداخت شما موف باشد امکان چاپ تراکسش موفو را خواهیود داشوت .دقوت داشوته باشوید تسهوا
درصورتی تراکسش شما موف خواهد بود که صفحه زیر به شما نمایش داده شود.
در صورت پرداخت وجه امکان استرداد به هیچ وجه وجود ندارد( .حتی در موارد اشتباه)

پس از پرداخت درصورت صدور کارنامه ،اطالعات زمان دریافت در بخش کارنامههای صادر شده قابل مشاهده بوده و شما میتوانید
در زمان مشخص شده برای دریافت کارنامه بصورت حضوری مراجعه فرمایید .متاسفانه در حال حاضر سیسوت ارسوال پسوتی راه-
اندازی نشده و دریافت کارنامه صرفاً بصورت حضوری مقدور خواهد بود .درصورت راهاندازی سیسوت پسوتی مراتوب متعاقبواً اعوالم
خواهد گردید.

درصورت عدم موافقت با درخواست دانشجو ،وضعیت درخواست بصورت «مخایفت گردید» در بخش «درخواستهای دانشجو» قابل
مشاهده خواهد بود.

 توجه داشته باشید که مدت زمان تقریبی صدور کارنامه پس از پرداخت هزیسه حدوداً یک هفته خواهد بود.

با آرزوی توفیق روزافزون
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

