نمىدار گردش کار تهیه چک لیست صدور گىاهی نامه مىقت فارغ التحصیلی
در قسمت يضؼیت ثثت وام تزای فارؽ التحظیلی :کارشناس امور آموزش دانشکده ،تایذ مشخظات فارؽ التحظیل
را تا مذارک آسمًن مطاتقت دَذ .وًع ي سال آسمًن ،رشتٍ ،مقطغ تحظیلی ،گزایش ي وظام آمًسشی را کىتزل کىذ.
وًع مذرک مقطغ پایٍ ي سال اخذ مذرک،يضؼیت وظام يظیفٍ  ،تؼذاد تزمُای مُماوی ي اوتقالی را مشخض کىذ.
مجًس تسًیٍ حساب ي در وُایت ومزٌ کل  ،رتثٍ ي کذ دايطلثی را تٍ طًرت کامل يارد ومایذ.

در قسمت يضؼیت آمًسشی :کارشناس امورآموزش دانشکده

 ،تایذ تاریخ شزيع تٍ تحظیل  ،تؼذاد کل

ياحذ َای گذراوذٌ شذٌ  ،تؼذاد کل ياحذ َای اخذ شذٌ ي تؼذاد کل ياحذ َای مًثز در میاوگیه ،
فارؽ التحظیل  ،امکان فزاغت اس تحظیل  ،اوتخاب ياحذ ي حذف ي اضافٍ را تا کاروامٍ تزمی مطاتقت دَذَ .مچىیه
سقف ي کف (حذاکثز ي حذاقل مجاس) تؼذاد ياحذ درَز ویمسال ،تؼذاد ویمسالُای مشزيطی ،تؼذاد مزخظی َا ( تا
احتساب – تذين احتساب ) ،اوتقال ي تؼذاد ویمسالُای مُماوی ي مًارد خاص آمًسشی مًرد تزرسی قزار گیزد.

در قسمت تزرسی سزفظل :کارشناس امور آموزشی دانشکده  ،تایذ وًع ي تؼذاد ياحذ َای تخظظی ،اطلی ،پایٍ،
ػمًمی ،پایان وامٍ  ،دريس جثزاوی  ،رػایت تقذم ي تاخز در اوتخاب دريس را تزرسی کىذ .کاروامٍ پیًست تایذ تٍ
تائیذ کارشىاس امًر آمًسشی داوشکذٌ تزسذ .

مدیر آموزش دانشکده ،يضؼیت ثثت وام ي يضؼیت آمًسشی متقاضی فارؽ التحظیلی را کىتزل ي تائیذ می ومایذ.

در قسمت کىتزل يضؼیت ثثت ومزات  :کارشناس امتحانات دانشکده  ،کلیٍ دريس مىذرج در کاروامٍ پیًست را
تا ریشومزات استادان مطاتقت دادٌ ي طحت ثثت ومزات را تائیذ می ومایذ .الظاق مذارک مًرد ویاس تٍ چک لیست
طذير گًاَی وامٍ مًقت فارؽ التحظیلی تٍ ػُذٌ کارشىاس امتحاوات داوشکذٌ است .

در قسمت کىتزل يضؼیت ثثت ومزات :کارشناس امتحانات ستاد ي رئیس اداره امتحانات

تٍ تزتیة طحت

ومزات را تائیذ می ومایىذ .
مدیر کل آموزش  ،چک لیست طادر شذٌ را تائیذ ي تزای کىتزل يضؼیت فارؽ التحظیلی تٍ ادارٌ فارؽ التحظیالن
ارسال می کىذ .

