مراحل انجام فارغ التحصیلی :
دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستانه اشرفیه

راهنمای تسویه حساب الکترونیکی

لتح
توهج :قبل از انجام امور افرغ ا صیلی نسبت هب رپداخت مانده بدهی از طریق سایت دااگشنه اقدا م نمادیی.
حتما قبل از ثبت درخواست فارغ التحصیلی نسبت به گذراندن تمامی دروس کاردانی یا کارشناسی خود اطمینان
حاصل فرمائید.

انجام مراحل حتما باید به ترتیب باشد:

 )1دریافت کارنامه کل از مدیر گروه و اخد امضا از رئیس اداره آموزش و تحویل آن به همراه کارت دانشجوئی به آموزش
 )2آماده سازی و تحویل مدارک (گروه (الف)) به امور دانش آموختگان
 )3دریافت تائید نهایی از دانش آموختگان و ثبت درخواست از طریق سایت دانشگاه
 )4ثبت درخواست فارغ التحصیلی از طریق سامانه آموزشی خود در سایت دانشگاه ()www.asaiau.ac.ir
(سایت دانشگاه  /سامانه آموزشی  /ورود به سامانه  /امور دانشجوئی  /درخواست فرم تسویه حساب )
ورود شرح درخواست در فرم مربوطه و کلیک بر روی گزینه "ثبت درخواست فرم تسویه حساب"
** پس از ثبت درخواست از طریق همان منو می توانید مراحل درخواست خود را پیگیری نمایید.

مدارک :
الف)
-

فیش واریزی به مبلغ  220222تومان به شماره حساب  2124442444224به نام زبرجد تهران(بانک ملی)

-

عکس 3( 3*4عدد)

-

تمبر (3عدد)

-

کارنامه کل امضا شده

دانشجوی گرامی :

جهت انجام امور فارغ التحصیلی از طریق زیر اقدام نمایید :
 -1ثبت درخواست فارغ التحصیلی از طریق سامانه آموزشی خود در سایت دانشگاه
(سایت دانشگاه  /سامانه آموزشی  /ورود به سامانه  /امور دانشجوئی  /درخواست فرم تسویه حساب )
ورود شرح درخواست در فرم مربوطه و کلیک بر روی گزینه "ثبت درخواست فرم تسویه حساب"
 -2پس از ثبت درخواست از طریق همان منو می توانید مراحل درخواست خود را پیگیری نمایید.

نکته  :1دانشجویان آقای مشمول که نیاز به نامه ابطال معافیت تحصیلی دارند می توانند پس از تائید مرحله نظام وظیفه( سبز شدن مرحله  ،) 9جهت دریافت نامه
از طریق منوی بایگانی در سامانه آموزشی و یا مراجعه حضوری به این حوزه اقدام نمایند.
نکته  :2در صورت تغییر رنگ مرحله مربوطه به رنگ "سبز" نشان از امضا و تایید آن مرحله توسط کارشناس مربوطه می باشد.
نکته  :3در صورت وجود مشکل در جهت امضای مرحله توسط کارشناس ،توضیحات و چگونگی رفع مشکل از طریق ستون "توضیحات" به شما اطالع داده خواهد شد.
نکته  :4درصورت امضای تمامی مراحل فوق توسط کارشناسان مربوطه و آماده شدن مدرک گواهی موقت از طریق پیامک به شما اطالع داده خواهد شد،همچنین از
طریق منوی (امور آموزشی  /فارغ التحصیالن) در صورت صورت صادر شدن مدرک مربوطه به شما اطالع داده خواهد شد.

