راهنمای مراحل ثبت درخواست اصالح کارنامه فارغ التحصیلی

 -1مراجعه به تارنمای مدیریت امور آموزشی به آدرس https://ugrad.aut.ac.ir/
 -2انتخاب بخش «سامانه مدیریت امور آموزشی(سما)» سپس انتخاب گزینهء «سامانه درخواستت اصتالح کارنامتهء فتارغ
التحصیلی »
 مرورگرهای پیشنهادی برای عملکرد بهتر سامانه ،مرورگرهای  FireFoxو  Chromهستند.

 -3درج نام کاربری و رمز عبور
درصورتیکه قبال در سامانهء سما رمز عبور خود را تغییر
نداده باشید:
 نام کاربری شما شماره دانشتوویی و رمتز عبتور
کدملی شما است.

 لطفا پس از ورود به سامانه نسبت به تغییر رمتز
اقدام فرمایید.
 لطفاً رمز عبور را برای انوام امور دیگر آموزشتی
به خاطر بسپارید.
در غیر اینصورت میتوانید از نام کاربری و رمز عبور تغییر یافتته ختود
استفاده نمایید.
توجه :درخصوص دانشوویان استعدادهای درخشان و دانشوویانی کته
بیش از یک شمارهء دانشوویی در پورتال آموزشتی بته آنهتا تخصتی
داده شده است ،نام کاربری ایشان شمارهء دانشوویی ای خواهد بود که
از نظتر زمتتانی متتتاخر باشتتد یعنتتی آختتری شتتماره دانشتتوویی فعتتالِ
تخصی

یافته به دانشوو مالک عمل خواهتد بتود( .رمتز عبتور بترای

کلیهء کاربرانی که برای اولی بار به سامانه مراجعه متینماینتد کتدملی
درج شده در پورتال آموزشی خواهد بود).
ای دستته از دانشتوویان پتس از ورود بته ستامانه و بترای استتفاده از
امکانات سامانه؛ برای هریک از شماره دانشوویی های تخصتی

یافتته

به ایشان ،کافیست از بخش سمتها(سمت چپ باالی صفحه) ،شماره دانشوویی مورد نظر را انتخاب نمایند.

 -4انتخاب گزینه تطبیق واحد و اصالح کارنامه

دانشوویان پس از ورود به سامانه با مراجعه به میزکار میتوانند آیتم تطبیق واحد و اصالح کارنامه را انتخاب نمایند.
چنانچه دانشوو مشمول ای فرایند نبوده و موموع تعتداد واحتدهای گارانتده ایشتان کمتتر از حدنصتابِ متورد نیتاز بترای فتارغ
التحصیلی باشد یا دانشوو نمره نرسیدهای در کارنامهء خود داشته باشد ،مواز به درج درخواست نخواهد بود.
همچنی دانشوویان رشتههای مهندسی براساس درختواره مصوب رشته خود موظف به گاراندن کارآموزی و پروژه خواهنتد بتود.
رشته های علوم پایه (فیزیک ،ریاضیات و کاربردها و علوم کامپیوتر) و رشته های مهندسی عمتران و مهندستی شتیمی ورودی 69
به بعد ازای قاعده مستثنی هستند.
در ای فرایند وضعیت آموزشی دانشوو میبایست معتبر باشد( .وضعیت های «فعتال»« ،مشتمول اخراج(مشتروطی)» یتا «اختتتام
پرونده(فرایند تسویه حساب)» قابل قبول خواهد بود).
ای فرایند مشمول دانشوویانی که متقاضی اخا مدرک کاردانی هستند ،نخواهد بود.

 -5انتخاب وضعیت تطبیق واحد
الف) در صورتیکه قبال تطبیق واحد صورت پایرفته باشد ،دانشوو میبایست عبتارت «انتختاب گزینته تطبیتق واحتد» را
انتخاب نموده و فایلِ تصویر تطبیق واحدِ انوام پایرفته توسط دانشکده را بارگااری نمایتد( .فرمتتهتای موتاز تصتویر و
 PDFقابل قبول خواهند بود ).پس از بارگااری صحیح تصویر برگه تطبیق واحد ،دانشوو میتواند دکمه انتختاب دروس
جهت اصالح را انتخاب نماید.
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ب) در صورتیکه دانشوو قبال تطبیق واحد خود را انوام نداده باشد ،گزینه «انتخاب گزینه تطبیق واحد» نمایش داده
نشده و دانشوو می بایست ابتدا درخواست تطبیق واحد خود را به معاون آموزشی دانشکده ارسال نموده و در صورت

تایید معاون آموزشی نسبت به انتخاب دروس برای اصالح در کارنامه اقدام نماید.

 -9انتخاب دروس جهت اصالح
چنانچه تطبیق واحد دانشوویان توسط معاون آموزشی تایید شود ،درخواست تایید شده در کارتابتل دانشتوو قابتل مشتاهده
خواهد بود.

با انتخاب کارتابل و گزینهء «جهت اقدام» میتوانید به درخواست اصالح کارنامه دسترسی داشته باشید.
همچنی با انتخاب «گردش مدرک» دانشوو میتواند گردش درخواست ارسالی و نظرات اعالمی را دریافت نماید.
در صورتیکه معاون آموزشی دانشکده با درخواست تطبیق واحد دانشوو موافقت ننماید ،یک پیام در «سیستم پیتام» نمتایش داده
شده و علت عدم موافقت قابل مشاهده خواهد بود.
همانطور که قبال اعالم گردید ،در صورتیکه دانشوویان قبالً نسبت به انوام دستی تطبیق واحد اقدام کترده و متدارک را بارگتااری

نموده باشند ،نیازی به طی مراحل فوق نبوده و پس از بارگااری میتوانند درخواست اصالح کارنامه خود را ثبت نمایند.
با انتخاب درخواست ،صفحه درخواست اصالح کارنامه نمایش داده میشود .در بخش اطالعات درخواست ،دانشتوویان متیبایستت
ابتدا یکی از تعهدنامهها را براساس شرایطِ درخواست ،انتخاب نمایند.
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چنانچه دانشوویی درس افتادهای نداشته باشد یا تمایلی به استفاده از تسهیالت مربوطه نداشته باشد ،میبایست تعهدنامته شتماره
 2را انتخاب نموده و دکمه «تایید و ارسال» را کلیک نماید .در غیر اینصورت کلیهء دانشوویانی کته از تستهیالت اصتالح کارنامته

ء

زمان فارغ التحصیلی استفاده نموده و اقدام به بیاثر نمودن نمرات افتادهء خود مینمایند ،میبایست تعهد نامه شماره  1را انتختاب
نمایند( .درصورت عدم انتخاب تعهدنامه درخواست اصالح کارنامه ثبت نخواهد گردید).
در هر حالت پس از انتخاب دکمهء «تایید و ارسال» امکان بازگشت و تغییر درخواست وجود نخواهد داشت.

پس از انتخاب بخش تعهدنامهها ،دانشوویان میتوانند  15واحد افتادهای را که در طول تحصیل ختود موفتق بته گارانتدن همتان
واحد درسی شده باشند ،برای اصالح کارنامه انتخاب نمایند .به درخواست دروسی که دانشوو در آن دروس نمترهء گارانتده نتدارد
ترتیب اثر داده نخواهد شد .همچنی دانشوویان مواز به انتخاب بیش از  15واحد نیستند.
تبصره :در خصوص دروس گروه معارف ،گاراندن درس معادل از همان بسته قابل قبول خواهتد بتود .همچنتی درخصتوص دروس
مشترک در پردیس و دروسی که در دانشکدههای مختلف عنوان یکسانی داشته و در تطبیق واحد لحتا شتده باشتند نیتز اصتالح

کارنامه صورت خواهد پایرفت.
نکته :ترتیب دروس در ای بخش به نحوی در نظر گرفته شده است کته انتختاب دروس موجتود در ابتتدای لیستت ،باعت ایوتاد
بیشتری اثر بخشی در ترمیم معدلکل دانشوویان خواهد شد.
دانشوویان پس از انتخاب حداکثر  15واحد افتاده میبایست دکمه «تایید و ارسال» را انتختاب نماینتد .بتدی ترتیتب درخواستت
دانشوویان مستقیماً برای کارشناس مدیریت امور آموزشی دانشگاه ارسال خواهد گردید.
پس از ثبت درخواست ،دانشوویان میتوانند در بخش «کارتابل ارجاعی» ،نامهء ارسال شده را مالحظه نمتوده و از مراحتل گتردش
کار اطالع حاصل نمایند .درخواستهای ارسالی حداکثر ظرف مدت یک هفتهء کاری بررستی شتده و دروس متورد تاییتدِ متدیریت
امور آموزشی ،پس از تایید کارشناس در پورتال آموزشی دانشوویان بیاثر خواهند گردید.
درصورتیکه ابهامی در درخواست دانشوو وجود داشته باشد ،کارشناس مدیریت امور آموزشی با ارسال پیام یا برقراری تماس تلفنی
ابهام را برطرف نموده و نیازی به مراجعه دانشوو به مدیریت امور آموزشی وجود ندارد .همچنی دانشتوویان متیتواننتد در هنگتام
درج درخواستِ اصالح کارنامه ،توضیحات مورد نظر خود را در بخش «توضیحات دانشوو» درج نمایند.

مدیریت امور آموزشی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

