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 به نام خدا

یل را ذموارد فارغ التحصیلی ، انصرافی و اخراجی   ددانشجویان گرامی برای اطالع از فراین

 فرمایید .به دقت مطالعه 

 انصرافی  و اخراج آموزشی :

  https://eservices.saorg.ir/tbs سامانه سجادبه  ورود -1

 طبق راهنمای پیوست  و پرداخت هزینه، تکمیل مراحل آن -2

 حساب با دانشگاه  تصفیه -3

 :فارغ التحصیلی 

و پیش پرونده و رفع نقص مدارک مربوط به دوره دبیرستان  اطمینان ازتکمیل: گام اول 

 دانشگاهی 

 اطمینان از ثبت نهایی  نمرات :  گام دوم

 آن تاو پیگیری در سامانه دانشجویی الکترونیکی  حساب  تصفیهدرخواست ثبت  : سومگام 

 مرحله پایانی .

 فارغ التحصیلی درخواست مدرک : چهارمگام 

درخواست گزینه  مستقیم مراجعه و  .hec.ac.irlamerdwww آدرس به    تصفیهبعد از پایان 

 راهنما تصویر صفحه بعد وارد کنید. سپس نام کاربری و رمز عبورو مدرک را انتخاب کنید 

 شماره ملی نام کاربری :  

 شماره ملی رمز ورود : 

https://eservices.saorg.ir/tbs
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 از درخواست های ذیل را انتخاب نمایید. یکیفقط 

  هستند.  مشمول کهبرای دانشجویان پسری  : نامه معرفی به نظام وظیفهدرخواست  -1

 انجام نداده اند  یخدمت مقدس سرباز -

   کارت معافیت ندارند -

 IR 690100004001110803020088: به شماره شبای)هزار تومان(تومان  1000پرداخت مبلغ  -

 

که کارت پایان  یدانشجویان پسر وبرای دانشجویان دختر :  درخواست گواهینامه موقت -2

 .داشته باشندکارت معافیت یا  خدمت

 IR 690100004001110803020088تومان به شماره شبای: 30000پرداخت مبلغ  -

برای دانشجویانی که کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دارند و  :درخواست دانشنامه -4

 .گاه و صندوق رفاه نداشته باشندانجام داده اند و هیچ بدهی به دانشتعهد رایگان خود را 

 IR 690100004001110803020088تومان به شماره شبای: 30000پرداخت مبلغ  -

 : مراحل فارغ التحصیلی به شرح زیر می باشد

  و پیش دانشگاهی  دبیرستانمربوط به دوره  تکمیل مدارک رفع نقص و  -1

اصل -4اصل ریز نمرات پیش دانشگاهی   –3 پیش دانشگاهی اصل  -2دیپلم اصل -1): شامل 

 .( اصل تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی -6تاییدیه تحصیلی دیپلم اصل  -5ریزنمرات دیپلم

 .امور فارغ التحصیلی فرایند  انجام-2

 التحصیلی نحوه ارائه مدارک فارغ -3

 

 : تکمیل مدارک قبلی تحصیلی هر دانشجو به شرح زیر می باشد -1

در غیر  خود اقدام نماید جهت تکمیل مدارکاول  نیمسال دانشجو ملزم است حدکثر بعد از الف : 

 .اینصورت تمام عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

مدارک  تمامکه معموال زمان ثبت نام  ،آموزش جهت رفع نواقص پروندهبه  مراجعه دانشجویانب: 

مدارک سه ساله یا پیش  های تحصیلی یا اصل تاییدیه از دانشجو اخذ می گردد  ولی  ممکن است

  .در پرونده آموزشی ناقص باشددانشگاهی یا سایر مدارک 
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  : کارشناسی پیوسته

 )گواهی نامه پایان دوره  سه ساله متوسطه(  اصل مدرک متوسطه .1

 ریز نمرات متوسطه .2

 ( پیش دانشگاهی ) گواهی نامه پایان دوره   اصل مدرک پیش دانشگاهی .3

 نمرات پیش دانشگاهیریز  .4

 سه ساله متوسطه  تاییدیه تحصیلی .5

 پیش دانشگاهی تاییدیه تحصیلی .6

 

 

  صیلیو تاییدیه تح الزم بذکر است جهت اخذ تاییدیه تحصیلی سه ساله متوسطه :1توجه 

بعد از ثبت نام  مراجعه نمایید .emt.medu.ir wwwبه سایت    ،پیش دانشگاهیه پایان دور

 و وارد کردن اطالعات کد پیگیری دریافت کنید.

 

خود دریافت  از محل تحصیلدانشجویانی که اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی  : 2توجه 

محل  مدرسه  از دانشگاه به نامه معرفیو کارت دانشجویی در دست داشتن  با نکرده اند

     .تحصیل خود مراجعه فرمایند

 

 مراحل زیر را رعایت نمایید. معرفی نامه از دانشگاهجهت اخذ 

 

درخواست با مراجعه به  سامانه خود در قسمت فرمهای درخواستی  گزینه    : اول مرحله

یا پیش  نام محل اخذ دیپلم "بهنامه "سپس در قسمت  انتخاب، مدرک پایه تاییدیه اخذ

 " دبیرستان شهید بهشتی شهرستان المردمدیریت محترم  "مثال   نماییدرا وارد  دانشگاهی

را از بین گزینه ها انتخاب می کنید سپس در قسمت   "اصل دیپلم  " نامهنوع "قسمت و در 

پایین سمت راست گزینه ارسال را کلیک می کنید در صورتی که پیش دانشگاهی خود را از 

مدیریت محترم پیش دانشگاهی امام  "به "نامه به"جایی دیگر اخذ کرده باشید در قسمت  

 "اصل مدرک پیش دانشگاهی"نیز   "نامهنوع  "و در قسمت "صادق  شهرستان المرد

 انتخاب و سپس ارسال نمایید
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 گردد که خود می توانید به کارتابل خود برمینامه  بعد از تایید  واحد آموزش  :دوم  مرحله

   .کنیدتحصیلی خود را دریافت اصل مدارک و به مدرسه ارائه سپس و آن نامه را چاپ 

  انجام امور فارغ التحصیلی -2

 حساب  تصفیه فرایندتکمیل  .1

 تحویل کارت دانشجویی  .2

 در صورت کارت پایان خدمت یا معافیت همراه داشتن اصل آن مدارک الزامیست. .3

 

صورت ایجاد همراه داشتن کارت ملی جهت ارائه به واحد فارغ التحصیالن الزامی است.) در 

هرگونه تغییر در شناسنامه مراجعه به آموزش و اصالح مشخصات در سایت در حین تحصیل( 

 جهت صدور مدرک با مشخصات شناسنامه ای جدید الزامی است.

  در صورت داشتن معادلسازی و یا مرخصی بدون احتساب، همراه داشتن مجوزهای مذکور

 .الزامی است

 د های دیگر و میهمانی کامل به واحد های دیگر، ارائه در صورت داشتن انتقالی از واح

 .مجوزهای سازمانی آنها الزامی است

 

 حساب : تصفیه تکمیل فرایند

 

  .حساب گرفتید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید تصفیهبه هر دلیلی تصمیم به چنانچه 

کامال غیر حضوری و  حساب نیست، تصفیهزیکی دانشجو جهت الزم بذکر است نیاز به حضورفی

 می باشد. الکترونیکی 

  .وارد سامانه شوید خود  با نام کاربری و رمز عبور -1

 کارتابل نامه قسمت  -2

 فرم های درخواستی قسمت  -3

 حساب  تصفیهکلیک دکمه  -4

 حساب بابت .....؟؟؟؟ تصفیه -5

  فارع التحصیلی 

  انتقالی 

  انصرافی 

 اخراج آموزشی 
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  . انتخاب ، سپس ارسال فرمایید .... 

انجام حساب به صورت الکترونیکی بین واحد مختلف دانشگاه  تصفیهنامه بعد از ارسال 

 )پیگیری ، متن ، ارجاعات  و .... (  صفحه   چپدر قسمت باال سمت و می توان  می گردد

 .لحظه ای نمایید  و کنترل پیگیری

 

 التحصیلی: مدارک فارغ دریافت انواعنحوه  -3

 

  گواهی جهت معرفی به وظیفه عمومی ناجا 

 موقت گواهینامه 

  دانشنامه 

 :گواهی جهت معرفی به وظیفه عمومی ناجا 

و ندارند بعد از رفع نواقص احتمالی  ،دانشجویانی که کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دایم

 عمومی ناجا گواهی معرفی به وظیفهفقط  ،و فارغ التحصیلی تصفیهمراحل تکمیل پرونده  و انجام 

الزم بذکر است گواهینامه موقت یا دانشنامه برای آنها صادر نخواهد .  خواهد شدنها صادر آبرای 

 شد.

 :     موقتگواهینامه     

م )هر نوع ئکه کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دا دانشجویان پسرگواهینامه موقت برای 

 صادر خواهد شد.و دانشجویان دختر  دارند   معافیت (

                                              اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دایم  

 (اصل کارت شناسایی معتبر )شناسنامه، کارت ملی  -1

 به شخص دانشجو یا وکیل رسمی ایشان تحویل گواهینامه موقت

 دانشنامه: دریافت شرایط

 ارائه اصل گواهینامه موقت

 اصل کارت ملی و شناسنامه

 اصل و تصویر کارت پایان خدمت، معافیت دائم

 پایان رسیدن  زمان تعهد رایگان 
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از  تصفیهو اخذ فرم  با صندوق رفاه  کامل تصفیهپس از  ،در صورت استفاده از وام دانشجویی

 قسمت دانشجویی تحویل دانشنامه امکان پذیر است

مدرک نهایی(صرفاً به شخص فارغ التحصیل و  -تحویل مدارک فارغ التحصیلی ) گواهینامه موقت

 .در موارد خاص و ارائه به غیر با وکالت محضری امکانپذیر خواهد بود

و یا غیر قابل استفاده  خرابی – با توجه به اینکه صدور مدرک المثنی ) در صورت مفقود شدن

شدن مدرک ( مراحل قانونی طوالنی و پیچیده ای را می بایست طی نماید لذا از فارغ التحصیالن 

  محترم تقاضا می گردد در حفظ و نگهداری مدارک خود دقت الزم را به عمل آورند.

مفقودی کارت گواهی و هزینه  درخواست گواهی موقت ، دانشنامه ، نامه به ناجا 

 :  انشجویید

 فیش و واریز یمل بانک حساب به را تومان 15000 مبلغ دانشجویی، کارت شدن مفقود صورت در

 را تحویل کارشناس دانش آموختگان دهید.  پرداختی

 

 IR 690100004001110803020088شبا:  شماره

 

 6367957051224264شماره کارت : 

 

 378110858140103000000000000000: واریزخدمات آموزشی   شناسه

 –درخواست مدرک گواهی موقت  -کارت دانشجویی –سنوات اضافی  –شهریه   شامل ؛ 

 نامه به ناجادرخواست  -دانشنامهدرخواست 

 

 324110858140168000000000000000شناسه واریز خدمات رفاهی و دانشجویی: 

 تغذیه  –خوابگاه  –تسهیالت وام و ؛  شامل 

 اقدامات الزم در صورت مفقود شدن گواهینامه موقت:

 مراجعه حضوری و تکمیل فرم درخواست و تعهدنامه

 ارائه تصویر گواهینامه موقت

 تایید یکی از امضائ های توسط دفترخانه با مهر برجسته-تکمیل فرم استشهاد محلی
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 اقدامات الزم در صورت مفقود شدن دانشنامه:

 فرم درخواست و تعهد نامه مراجعه حضوری و تکمیل -1

  ارائه تصویر دانشنامه -2

 تصویر کارت ملیارائه  -3

 یک قطعه عکس جدید -4

 نتشار در سه نوبت و هر دو ماه یکبار.درج آگهی فقدان در روزنامه کثیراال -5

 تکمیل فرم استشهاد محلی و تائید یکی از امضاء های آن توسط دفترخانه با مهر برجسته -6

 . )متعاقبا اعالم می گردد.(  المثنی ریال جهت صدور دانشنامه             واریز مبلغ  -7


