
١ 
 

  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

  دانشکده علوم توانبخشی
   موزشآ تامدخ اداره

  

  مراحل اعالم فارغ التحصیلی دانشجو
 .را در سیستم سما کنترل می کند ي ترم آخرکارشناس گروه آموزشی مربوطه، ثبت نهایی نمرات دانشجو .1

نهایی نمرات مراتب را با تهیه پیش نویس در اتوماسیون، به رئیس کارشناس گروه آموزشی مربوطه، در صورت عدم ثبت  .2
 .اداره آموزش اطالع می دهد

 .رئیس اداره آموزش، پیش نویس تهیه شده را بررسی، ثبت و براي معاون آموزشی ارجاع می دهد .3

 .ر تعیین تکلیف می شوده و خواستارا به اطالع مدیر گروه رساند فقدان نمره یا نمرات ثبت نهایی نشدهمعاون آموزشی،  .4

کلیه دروس، اقدام به دریافت مدارك الزم جهت فارغ  پس از تکمیل و ثبت نهایی نمرات کارشناس گروه آموزشی مربوطه، .5
 .التحصیلی از دانشجو می نماید

 .فرم مربوط به امور دانشجویان را به دانشجو داده تا پر نماید کارشناس گروه آموزشی مربوطه، .6

 .فرم تسویه حساب داخل دانشکده را به دانشجو داده تا تکمیل شده بازگرداند آموزشی مربوطه،کارشناس گروه  .7

در بخش ثبت نام سما، کلیه اطالعات فردي و تحصیلی دانشجو را پر نموده و دانشجو را  کارشناس گروه آموزشی مربوطه، .8
 .از نظر سیستمی فارغ التحصیل اعالم می نماید

را از ) نسخه 2(و پرینت فراغت از تحصیل دانشجو ) نسخه 3(پرینت کارنامه دانشجو  بوطه،کارشناس گروه آموزشی مر .9
 .دریافت می نمایدسیستم سما 

فرم فراغت از تحصیل دستی را تایپ کرده و به امضاء معاون آموزشی و رئیس دانشکده  کارشناس گروه آموزشی مربوطه، .10
 .می رساند

فارغ التحصیلی دانشجو را به همراه پیش نویس نامه مربوطه از طریق اتوماسیون  پروندهکارشناس گروه آموزشی مربوطه،  .11
 .نمایدارسال می براي رئیس اداره آموزش 

رئیس اداره آموزش پیش نویس نامه و مدارك پرونده فارغ التحصیلی دانشجو را بررسی نموده و در سیستم ثبت کرده و  .12
 .به معاون آموزشی ارجاع می دهد

به اداره آموزش ی دانشکده، نامه مربوط به فارغ التحصیلی دانشجو را امضاء کرده و به همراه مدارك مربوطه معاون آموزش .13
 .دانشگاه ارسال می نماید

پرینت هاي کتبی از کلیه مدارك فارغ التحصیلی را از طریق دبیرخانه دانشکده به اداره  کارشناس گروه آموزشی مربوطه، .14
 .آموزش دانشگاه ارسال می نماید

جهت پی  eg.iums.ac.irمی بایست دانشجوي فارغ التحصیل را از سامانه مجازي  کارشناس گروه آموزشی مربوطه، .15
                                                                                                .هفته بعد از ارسال مدارك، مطلع سازد 2-4گیري امور فارغ التحصیلی پس از 


