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راهنمای مربوط به فرآیند ارسال درخواست فارغ التحصیلی و سایر درخواست های مربوطه با توجه به اعالم نیازمندی هاای واوزی ی فاارغ
التحصیلی سازمان به شرح زیر اعالم می گردد.الزم به توضیح می باشاد هاه از ایاس راا روال فاارغ التحصایلی دان ا و راا از ارساال
درخواست توسط دان و و تائید هارشناس مربوطه شروع می شود و را از ان دان و می تواند مراول فارغ التحصیلی را به شرح زیر طی
نماید .تمامی فرآیند فارغ التحصیلی دان و از طریق سامانه های دان ویی و ررسنلی توسط دان و قابل م ااهدی و ردیاابی مای باشاد و
دان و می تواند هر لحظه از روند رروندی ی فارغ التحصیلی خود بدون مراجعه ی وضوری مطلع گردد.

اقدامات دانشجو در سامانه ي دانشجویي

در سامانه ی دان ویی ،منوی درخواست/م وز یک زیر منوی جدید با عنوان "منو ارسال/پیگیري درخواست دانشجو" اضافه شدی است
هه از طریق ایس منو دان و می تواند درخواست های ارسال شدی ی خود تا هنون را با هر موضوعی م اهدی و برای درج درخواست جدیاد
مطابق تصویر زیر اقدام نماید.

 امکان ارسال تمامی درخواست ها با انتخاب طبقه بندي موضوع درخواست(تسهیالت،فارغ التحصیلی،گواهی اشتغال به تحصیل و
 )...توسط دان و از ایس را توسط دان و طریق ایس منو فعال می باشد.اگر درخواستی هه توسط دان و ثبت می گردد
م مول ررداخت هزینه باشد،مبالغ مربوطه در سامانه محاسبه شدی و توسط دان و م اهدی می گردد و در صورتی هه وضعیت
درخواست "تایید شدی" باشد از طریق ستون ررداخت الکترونیکی ررداخت توسط دان و امکانپذیر می شود.
از جمله درخواست هایی هه دان و به ازای ثبت آن ملزم به ررداخت الکترونیکی می باشد درخواست "صدور مدرک فارغ
التحصیلی" می باشد(.مدارک فارغ التحصیلی از جمله :صدور مدرک فارغ التحصیلی-صدور مدرک م دد به دلیل تغییرات
شناسنامه ای-صدور مدرک المثنی برای بار اول و ).....
 دان و را از ثبت درخواست تا زمانی هه وضعیت درخواست ثبت شدی باشد و اعمال نتی ه توسط هارشناس مربوطه صورت
نگرفته باشد،امکان وذف و یا ویرایش درخواست را دارد.

ثبت درخواست جدید توسط دانشجو-فرآیند فارغ التحصیلي

-1منوی ارسال/ریگیری درخواست دان و-از قسمت " ارسال درخواست جدید" ،طبقه بندی موضوع درخواست را بر روی "فارغ
التحصیلی" قرار دادی و موضوع درخواست را نیز فارغ التحصیلی انتخاب هردی و در قسمت توضیحات در صورت لزوم متس مورد نظر را
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نوشته و سپا دهمه ثبت انتخاب شود .را از ان ام مراول فوق درخواست مربوطه با وضعیت "ثبت شدی" در سامانه ثبت می گردد و
در قسمت جست وی درخواستها قابل م اهدی می باشد(.تصویر زیر)

 -2را از بررسی درخواست ارسالی توسط هارشناس مربوطه و در صورت تایید درخواست ،وضعیت درخواست به "تایید شدی" تغییر
ریدا می هند و توسط دان و نیز قابل م اهدی می باشد.
نکته ی مهم  :تا زمانی هه درخواست فارغ التحصیلی ارسالی دان و توسط هارشناس مربوطه "تایید" ن دی باشد ،امکان ثبت سایر
درخواست های فارغ التحصیلی(صدور مدرک و  ) ...وجود ندارد و سامانه ریام مرتبط را نمایش می دهد.

 رسیدگي به درخواست توسط کارشناس حوزه ي فارغ التحصیلي-فرآیند فارغ التحصیلي

دو منوی جدید با عناویس "رسیدگی به درخواست فارغ التحصیلی" و"رسیدگی به درخواست صدور مدارک فارغ التحصیلی" به منوی "فارغ
التحصیلی و خروج از تحصیل دان و" و سطوح دسترسی هارشناس فارغ التحصیلی اضافه شدی است .از ایس را رسیدگی و ثبت اطالعات
فارغ التحصیلی و بررسی هارنامه ی مالی و آموزشی دان و از طریق ایس منوها امکانپذیر می باشد.
ریش شرط مهم
 -1منوی واودهای سازمانی-چارت سازمانی داخلی-دان کدی ی مربوطه را انتخاب و به سمت تعریف شدی با عنوان "هارشناس
آموزش-امور فارغ التحصیالن" –هارشناس مربوط به رسیدگی به درخواست های فارغ التحصیلی دان ویان در قسمت "افراد
سمت" به ازای هر دان کدی تخصیص دادی شود(.تصویر زیر)

نکته ی مهم  :در صورت عدم تعریف افراد سمت مربوط به ایس رست سازمانی درخواست های ثبت شدی توسط دان
باشد،لذا باید قبل از ثبت درخواست توسط دان ویان ایس مروله ان ام شود.
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 -2منوی "فارغ التحصیلی و خروج از تحصیل دان و" -زیر منوی "رسیدگی به درخواست فارغ التحصیلی"
 : 2-1در ایس منو با جست وی شماری دان ویی مورد نظر و یا جست و بدون اعمال گزینه امکان م اهدی ی درخواست های ثبت شدی ی
دان ویان وجود دارد و در ایس مروله هارشناس مربوطه می تواند درخواست موردنظر را "تایید" و یا "رد" نماید.

 :2-2در صورتی هه درخواست فارغ التحصیلی دان و توسط هارشناس مربوطه تائید گردد،در ایس مروله با انتخاب دهمه ی "اعمال نتایج
درخواست" صدور وضعیت فارغ التحصیلی و ثبت اطالعات فارغ التحصیلی برای دان و امکانپذیر می باشد.

 :2-3با انتخاب دهمه ی "اعمال نتایج درخواست" وارد صفحه ی "اطالعات فارغ التحصیلی دان ویان بر اساس درخواست" شدی و
امکان "صدور وضعیت فارغ التحصیلی" و ثبت اطالعات فارغ التحصیلی و م اهدی ی هارنامه ی مالی و آموزشی دان و وجود
دارد(.تصویر زیر)
در صورتی هه را از بررسی توسط هارشناس فارغ التحصیلی ،دان و شرایط الزم و هافی برای فارغ التحصیلی را نداشته باشد،هارشناس
میتواند درخواست دان و را از طریق دهمه "رد درخواست فارغ التحصیلی" –رد نماید و توضیحات الزم را در صورت لزوم برای دان و در
قسمت "متس درخواست" اعالم نماید .تمامی عملیات ان ام شدی توسط هارشناس در هارتابل دان و قابل م اهدی می باشد.
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 :2-4را از "صدور وضعیت فارغ التحصیلی" وضعیت مربوطه در منوی مدیریت وضعیت دان و نیز درج می گردد.
توضیحات تکمیلی  :منوی "عملیات فارغ التحصیلی دان و" نیز همچنان فعال می باشد و امکان "صدور وضعیت فارغ التحصیلی" برای
دان ویان بدون ثبت درخواست فارغ التحصیلی و همچنیس" رد درخواست فارغ التحصیلی" از طریق ایس منو وجود دارد ،ولی تا زمانی هه
دان و از طریق سامانه ی دان ویی درخواست "صدور مدرک فارغ التحصیلی" را ثبت نکردی باشد و ررداخت هزینه های تعییس شدی را
نیز ان ام ندادی باشد ،امکان صدور و چاپ مدارک برای دان و توسط هارشناس مربوطه از طریق هیچ هدام از منوها وجود ندارد.لذا جهت
صدور مدرک دان و باید ررداخت الکترونیکی مربوطه را ان ام دادی باشد.
 :2-5در منوی "رسیدگی به درخواست فارغ التحصیلی از طریق ستون "م اهدی تغییرات درخواست" امکان م اهدی ی روند تغییرات
درخواست نیز توسط هارشناس و دان و وجود دارد.

 :2-6یک امکان جدید در منوی عملیات فارغ التحصیلی اضافه شدی است هه امکان "قفل هارنامه " را توسط ووزی ی فارغ التحصیلی در
هر واود سازمانی فراهم می هند.با توجه به نیازمندی های اعالم شدی در خصوص اینکه را از صدور وضعیت فارغ التحصیلی هیچگونه
تغییری در هارنامه ی دان و اعمال نگردد لذا با قفل هارنامه تغییرات مربوط به آئیس نامه های آموزشی و محاسبات هارنامه دیگر بر روی
هارنامه ی ایس دان ویان اعمال نمی گردد.در صورت لزوم با محاسبه ی م دد هارنامه با قوانیس جدید باید قفل هارنامه باز شود و م اهدی
ی هارنامه برای دان و صورت رذیرد.
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 رسیدگي به درخواست صدور مدارک توسط کارشناس حوزه ي فارغ التحصیلي
 -3منوی "فارغ التحصیلی و خروج از تحصیل دان و" -زیر منوی "رسیدگی به درخواست صدور مدارک فارغ التحصیلی"
 : 3-1در ایس منو با جست وی شماری دان ویی مورد نظر و یا جست و بدون اعمال گزینه امکان م اهدی ی تمامی درخواست های
ثبت شدی ی دان ویان با موضوع "صدور مدرک فارغ التحصیلی"وجود دارد.

در ایس مروله درخواست های تائید شدی ی دان ویان با موضوع صدور مدرک فارغ التحصیلی قابل م اهدی می باشد هه با انتخاب
گزینه ی " وضعیت ررداخت دان و" امکان محدود هردن بر اساس وضعیت ررداختی دان ویان وجود دارد.
 :3-2با انتخاب دهمه ی "اعمال نتایج درخواست"هه را از ررداخت هزینه های مربوطه توسط دان و امکانپذیر می باشد،انواع
مدارک فارغ التحصیلی دان و نمایش دادی می شود و امکان صدور و چاپ مدارک وجود دارد.

 :3-3را از "اعمال نتایج درخواست" وضعیت درخواست صدور مدرک فارغ التحصیلی دان و به وضعیت "اقدام شدی" تغییر ریدا می
هند و تمامی مراول ایس فرآیند توسط دان و قابل م اهدی می باشد.طبق روال گذشته با صدور هر مدرک شماری مدرک یکتای
مربوطه برای دان و نیز صادر و ثبت می گردد.
الزم به ذهر است هه مدارک صادر شدی مربوط به درخواستها همچنان از طریق منوی جست وی مدارک فارغ التحصیلی(محدود) نیز
قابل م اهدی می باشد.
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