مراحل ي مدارک داوشآمًختگی
داوشجًیان می بایست حداکثر تا دي ماٌ بعد از تاریخ دفاع وسبت بٍ اوجام کارَای داوشآمًختگی خًد اقدام ومایىد .بدیُی است
عًاقب اقدام پس از ایه بازٌ بر عُدٌ داوشجً میباشد.

1

صحافی ًسخِّای پایاىًاهِ ٍ اخز اهضاّای الصم دس فشم تحَیل پایاىًاهِ

2

ٍصَل تاییذیِ تحصیلی

3

اًتقال پشًٍذُ تحصیلی داًطجَ بِ اداسُ داًص آهَختگاى

داخلی202

استعالم اص دبیشخاًِ
استعالم اص کاسضٌاس آهَصش

داخلی 314

استعالم اص کاسضٌاس اداسُ داًصآهَختگاى

4

ٍصَل کاسًاهِ تحصیلی

5

فعال ساصی کاستکس تسَیِحساب الکتشًٍیکی (ابطال کاست داًطجَیی) اداسُ داًصآهَختگاى (خاًن صاسهی)

6

تسَیِحساب با ٍاحذ حسابذاسی ٍ اخز کاسًاهِ هالی ( آقای کشهی)

داخلی 208

7

تسَیِحساب با ٍاحذ اهَس داًطجَیی جْت اًجام (خاًن کَُ بش)

داخلی 101

8

تسَیِحساب با کتابخاًِ پشدیس البشص (خاًن بٌائی) ٍ تسَیِ حساب با کتابخاًِ هشکضی داًطگاُ تْشاى

9

تحًیل مدارک بٍ ادارٌ داوشآمًختگان (خاوم صارمی)

10

تحَیل کاسًاهِ هالی( با تاییذ ٍ هْش اداسُ هالی)

11

تحَیل اصل فشم تحَیل پایاىًاهِ (با اخز اهضاّای الصم)

12

تحَیل اصل کاست داًطجَیی (دس صَست هفقَد ضذى اسائِ اصل فشم تعْذ ًاهِ ٍ فیص ٍاسیضی بِ هبلغ  500/00سیال بِ ضواسُ حساب 18712180

داخلی 314

داخلی 303

باًک تجاست ضعبِ داًطگاُ تْشاى) – (فشم تعْذًاهِ سا اص بخص آهَصش سایت پشدیس البشص ٍ یا سایت  ems.ut.ac.irتْیِ ٍ دس یکی اص دفاتش اسٌاد
سسوی گَاّی گشدد ٍ دس دبیشخاًِ ثبت ًواییذ).
مُم داًصآهَختگاًی کِ دس هقاطع قبلی اص آهَصش سایگاى بْشُهٌذ بَدُ اًذ ٍ تعْذ خذهت داسًذ ٍ یا بذّی بِ صٌذٍق سفاُ داسًذ گَاّیهَقت دسیافت
دسیافت هیکٌٌذ .بذیْی است داًصآهَختگاًی کِ هطوَل هَاسد فَق ًویباضٌذ ٍاجذ ضشایط دسیافت داًطٌاهِ ّستٌذ.
*بشای داًصآهَختگاًی کِ هطوَل خذهت ًظام ٍظیفِعوَهی هیباضٌذ فقط ًاهِ لغَ هعافیت تحصیلی (بذٍى ًیاص بِ پشداخت) صادس هیگشدد.
13

اعالم ّشگًَِ تغییش آدسس ٍ دیگش هطخصات با حضَس ضخص داًص آهَختِ الضاهی است.

14

بعذ اص اتوام هشاحل داًص آهَختگی ٍ دسیافت پیاهک ٍ یا ایویلی هبٌی بش هشاجعِ بِ سایت  ems.ut.ac.irبِ داًص آهَختِ اسسال هی ضَد .هشاحل
بِ ضشح ریل است
جذیذ

هشاجعِ بِ بخص داًصآهَختگاى

ٍسٍد بِ سایت

تقاضای هذسک تحصیلی

تکویل هشاحل :اص جولِ آپلَد هذاسک -پشداخت آًالیي -دسج آدسس -تاییذ -اسسال بِ کاسضٌاس داًصآهَختگاى

دسخَاست

