فرايند فراغت از تحصيل و دريافت گواهیموقت
عنوان فعاليت
تحويل (يا ارسال) كارت دانشجويي به كارشناس آموزش
بررسي كارنامه دانشجو در پورتال آموزشي و مطابقت واحدهاي پاس شده با برنامه درسي مصوب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
توسط كارشناس آموزش
مراجعه به سامانه سامت به آدرس  http://pgrad.aut.ac.irو ثبت درخواست اصالحيه زمان فارغالتحصيلي براي اثر
شدن نمره يك يا دو درس افتاده توسط دانشجو (اين مورد ،ويژه دانشجوياني است كه در كارنامه خود واحد افتاده دارند).
فعال نمودن فرايند تسويه پورتال آموزشي توسط كارشناس آموزش (پيشفرض مهلت در نظر گرفته شده از زمان شروع تا خاتمه
اين فرايند  14روز خواهد بود).
پيگيري فرايند فراغت از تحصيل از قسمت فرايند تسويه پورتال آموزشي و انجام ارزيابي الزم توسط دانشجو
اعالم وضعيت «مجاز است» براي بخش هاي مختلف :دفتر نظارت و ارزيابي ،كتابخانه دانشگاه ،معاونت پژوهشي ،معاونت دانشجويي،
دفتر دورههاي آزاد و اداره تحصيالت تکميلي ضروري ميباشد.
مراجعه به سامانه سامت به آدرس  http://pgrad.aut.ac.irو ثبت درخواست فراغت از تحصيل توسط دانشجو
حداكثر مدت زمان صدور مدرک فراغت از تحصيل  1۰روز كاري از زمان ثبت قطعي درخواست در سامانه سامت است .مراحل
پيشرفت هم از طريق سامانه قابل مشاهده است و هم از طريق ايميل اطالعرساني ميگردد.
ثبت درخواست گواهيموقت در سامانه سامت  http://pgrad.aut.ac.irو بارگذاري تصوير مدرک (از فهرست زير) توسط
دانشجو
دانشجو براي درخواست گواهيموقت بايستي يکي از موارد زير را داشته باشد:
 گواهي اشتغال به تحصيل مقطع باالتر
 كارت پايانخدمت
 كارت معافيت
 گواهي اشتغال به خدمت
 برگه سبز اعزام با تاريخ نرسيده
نکته :دانشآموختگان خانم و آقاياني كه داراي كارت پايانخدمت يا كارت معافيت هستند و پيش از اين درخواست فراغت از
تحصيل خود را در سامانه سامت ثبت نمودهاند ،نيازي به ثبت دوباره درخواست گواهيموقت ندارند .براي اين افراد ،گواهيموقت به
صورت پيشفرض صادر مي شود.
حداكثر مدت زمان صدور گواهيموقت 1۵روز كاري از زمان ثبت قطعي درخواست در سامانه سامت ميباشد .مراحل پيشرفت هم
از طريق سامانه قابل مشاهده است و هم از طريق ايميل اطالعرساني خواهد شد.
ارسال گواهيموقت توسط مديريت تحصيالتتکميلي دانشگاه از طريق پست به نشاني پستي كه توسط دانشجو در هنگام ثبت
درخواست در سامانه سامت اعالم شده است.

