"فرم هراحل و هدارک فارغالتحصیلی"
داًطجَیاى هیتایست حذاکثش تا دٍ هاُ پس اص تاسیخ دفاع ًسثت تِ اًجام کاسّای فاسؽالتحصیلی خَد اقذام ًوایٌذ،
تذیْی است ػَاقة ًاضی اص تاخیش دس ػولکشد تِ ػْذُ داًطجَ هیتاضذ.
ضشٍع هشاحل تسَیِحساب هٌَط تِ اًجام هشاحل ریل هیتاضذ:
 صحافی ًسخِّای پایاىًاهِ ٍ اخز اهضاّای الصم دس فشم تحَیل پایاىًاهِاستؼالم اص دتیشخاًِ
 ٍصَل تاییذیِ تحصیلیاستؼالم اص کاسضٌاس
 ٍصَل کاسًاهِ تاییذ ضذُهشاحل تسَیِ حساب
هشحلِ  1فؼالساصی کاستکس تسَیِحساب الکتشًٍیکی (اتغال کاست داًطجَیی) اداسُ آهَصش
هشحلِ  2هشاجؼِ تِ ٍاحذ حساتذاسی جْت اًجام تسَیِحساب

آقای تشاتی

هشحلِ  3هشاجؼِ تِ ٍاحذ اهَس داًطجَیی جْت اًجام تسَیِحساب

خاًن کَُتُش

خاًن صاسهی

هشحلِ  4تسَیِحساب تا کتاتخاًِ پشدیس الثشص

خاًن تٌائی

هشحلِ  5تسَیِحساب تا کتاتخاًِ هشکضی داًطگاُ تْشاى

تْشاى – خیاتاى اًقالب – داًطگاُ تْشاى

هذاسک ًْایی جْت تحَیل تِ اهَس فاسؽ التحصیالى(خاًن صاسهی) :
1

کاسًاهِ هالی ( تا تاییذ ٍ هْش حساتذاسی).

2

اصل فشم تحَیل پایاى ًاهِ( .تا اخز ّوِ اهضاّای هشتَط)

3

اصل صَستجلسِ دفاع اص پایاى ًاهِ (دس صَستیکِ صَست جلسِ دفاع ًضد داًطجَ تاضذ).

4

اصل کاست داًطجَیی(دس صَست هفقَد ضذى اسائِ اصل فشم تؼْذ ًاهِ ٍ فیص ٍاسیضی تِ هثلؾ  500/000سیال تِ ضواسُ حساب
18712180تاًک تجاست ضؼثِ داًطگاُ تْشاى ٍاسیض ًوایذ).
فشم تؼْذ ًاهِ سا اص سایت داًطگاُ  ٍ ems.ut.ac.irیا سایت پشدیس الثشص تْیِ ٍ دس یکی اص دفاتش اسٌاد سسوی گَاّی گشدد ٍ
دس دتیش خاًِ ثثت ًواییذ .

5

تصَیش ّوِ صفحات ضٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی(پطت ٍ سٍ) ٍ کاست پایاى خذهت(پطت ٍ سٍ).

6

 4قغؼِ ػکس 3*4
فاسؽ التحصیالًی کِ دس هقاعغ قثلی اص آهَصش سایگاى تْشُهٌذ تَدُاًذ ٍ تؼْذ خذهت داسًذ ٍ یا تذّی تِ صٌذٍق سفاُ داسًذ
گواهی هوقت دسیافت هیکٌٌذ .تذیْی است داًطجَیاًی کِ هطوَل هَاسد فَق ًویتاضٌذ ٍاجذ ضشایظ دسیافت دانشناهه

ههن

ّستٌذ.
*تشای فاسؽ التحصیالًی کِ هطوَل خذهت ًظام ٍظیفِ ػوَهی هی تاضٌذ فقظ ناهه لغو هعافیت تحصیلی(تذٍى ًیاص تِ پشداخت

فیص) صادس هیگشدد.
8

اصل ٍ تصَیشفیص تاًکی تشای ٍاجذیي ضشایظ دسیافت گَاّی هَقت (تشای ساکٌیي تْشاى هثلؾ 45000سیال)ٍ (تشای ساکٌیي
ضْشستاىّا هثلؾ 55000سیال) تِ ضواسُ حساب  5225557690ضٌاسِ ٍاسیض1130تاًک هلت ضؼثِ داًطگاُ تْشاى

9

اصل ٍ تصَیش فیص تاًکی تشای فاسؽ التحصیالًی کِ ٍاجذ ضشایظ دسیافت داًطٌاهِ تِ هثلؾ 512000سیال تِ ضواسُ حساب
 ٍ 5225557690ضٌاسِ ٍاسیض 1130تاًک هلت ضؼثِ داًطگاُ تْشاى جْت صذٍس ٍ اسسال داًطٌاهِ

10

اػالم ّشگًَِ تغییش آدسس ٍ دیگش هطخصات فاسؽ التحصیل الضاهی است.

