
  دستورالعمل فارغ التحصیلی

  .نموده اندویژه دانشجویان فارغ التحصیل که از وام دانشجویی استفاده  

  

دانشجویان گرامی قبل از شروع مراحل فراغت از تحصیل، موارد ذیل را با دقت مطالعه نموده و با در نظر گرفتن موارد مطروحه 

ذکر است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراحل فراغت از تحصیل  شایان. جهت انجام امور فارغ التحصیلی اقدام نمائید

  .متوقف می گردد

 اطمینان از ثبت کلیه نمرات دروس مصوب دوره در سیستم .1

داخلی مطابق با  –صادره از کمیسیون موارد خاص استانی ) در صورت نیاز(اطمینان از کسب مجوز ادامه تحصیل  .2

 آئین نامه آموزشی 

 :اتباعدانشجویان  .3

  6و  4و  1تکمیل کاربرگ هاي شماره  

  تصویر گذرنامه داراي اعتبار ارائه 

 دانشجویان انتقالی .4

 اولیهقبولی  هموسس/ دانشگاه  ریز نمرات دروس گذرانده و کلیه مدارك تحصیلی از ارسال  اطمینان از  

  در سیستم  شده  واحد اطمینان از ثبت دروس معادلسازي و تطبیق 

 موسسهیا  انتشارات   www.sadra.ac.ir : از سایت موسسه  به آدرس  فرمهاي تسویه حساب دریافت  .5

 : ذیل  ترتیبامضاي فرم هاي تسویه حساب به مراجعه به واحدهاي موسسه واخذ مراحل  .6

  2ساختمان شماره  (کتابخانه     ( 

  2شماره  ساختمان (صندوق محمد رسول اهللا ( 

  1ساختمان شماره  (صندوق مهر صدرا ( 

  ویژه فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد ( استاد راهنما ( 

  1ساختمان شماره  - مقطع کارشناسی ارشدویژه فارغ التحصیالن  (امور پژوهشی (   

  1ساختمان شماره ( کارشناس رشته ( 

  2و  1ساختمان شماره ( مدیر گروه  ( 

  1ساختمان شماره ( مسئول امور فارغ التحصیالن( 

  1ساختمان شماره مستقر در دفتر معاونت (صندوق رفاه دانشجویی ( 

 1ساختمان شماره (  امور مالی( 

   



  : تذکرات بسیار مهم          

   به  بخش فارغ التحصیالن   صرفا از طریق  واحد امور مالیفرم هاي تسویه حساب دانشجویان می بایست

  . ارائه  گردد،  لذا  پذیرفتن فرم ها از طرف دانشجو امکان پذیر نمی باشد

 صدور مدرك فارغ التحصیلی پس از مرحله تسویه حساب مالی امکان پذیر می باشد  . 

 و پس  در صورت مفقود شدن کارت دانشجوئی ، یک نسخه فرم کارت المثنی از واحد انتشارات دریافت نموده

  . از اخذ مراحل امضاء آن را به همراه فرمهاي تسویه حساب ارائه نمائید

  حداکثر زمان تحویل فرم هاي تسویه حساب از طرف واحد امور مالی به بخش فارغ التحصیالن به مدت از

اطالع از تاریخ دقیق دریافت جهت . مدرك فراغت از تحصیل، آماده تحویل می باشد یک هفته اداري

و از هر گونه تماس و یا  ، صرفا از طریق پیام نمایشی در پرتال آموزشی خود اقدام نمودهمدرك 

 . مراجعه حضوري جدا خودداري نمائید

 ارائه مدرك فارغ التحصیلی صرفا در صورت نداشتن کسر مدارك در پرونده آموزشی امکانپذیر می باشد .

  . را کنترل نمائیدجهت اطالع از کسري مدارك تحصیلی صرفا پرتال آموزشی خود 

 


