
دانشجو
 رساله/نامه پايان تحويل كاربرگ تكميل
 رفاهي، ،خوابگاه(دانشجويي پورتال در مندرج رويه طبق دانشگاه مختلف هايبخش با حساب تسويه فرآيند انجام 

)... و كتابخانه
 انپاي نمره داراي كارنامه آخرين اساس بر دانشگاه آزاد هايآموزش مديريت با مالي حساب تسويه فرآيند انجام 
دانشكده آموزش نهايي تأييد و رساله/نامه

و چك ليست تسويه حساب دانشجويان تحصيالت تكميليفرآيند 

گروه و دانشكده
 عكس دانشجويي، كارت شناسنامه، كپي ملي، كارت كپي( پرونده در شناسايي مدارك كنترل(
تمديد ويب،تص حكم تحقيق، طرح تصويب هايكاربرگ به نسبت مضاعف دقت با( هاكاربرگ سازي مرتب و كنترل 

)دفاع صورتجلسه و سنوات
 دانشجو ابحس تسويه تاريخ از پس اينكه و دانشگاه آزاد هايآموزش مديريت با مالي حساب تسويه كاربرگ كنترل 

.باشد نشده اعمال وي كارنامه در تغييري
:زير موارد طبق نامبرده دروس تطبيق و كارنامه دقيق كنترل•

 است شده گذرانده الزامي دروس همه.
 دارد همخواني موجود مصوبات و سرفصل با گذرانده واحدهاي مجموع تعداد.
 است نكرده تجاوز مجاز سقف از نيمسال هر در گذرانده واحدهاي.
 نيست مجاز كف از كمتر رساله/نامه پايان گرفتن نظر در بدون دانشجو نمرات ميانگين.

:زير موارد طبق نامبرده پژوهشي هايفعاليت وضعيت دقيق كنترل•
 همخواني دفاع صورتجلسه و رساله/نامه پايان جلد روي شده درج عنوان با مصوب تحقيق طرح عنوان 
.دارد
 تانگلس در شده ثبت و دفاع مجوز در مندرج دفاع تاريخ با دفاع صورتجلسه در شده درج دفاع تاريخ 

.دارد همخواني
 است شده ضميمه كنفرانسي مقاالت پذيرش گواهي و مجالت در شده منتشر مقاالت اول صفحه.
 است شده ضميمه )دكتري مقطع دانشجويان براي( زبان نمره به مربوط مدرك.

اداره فارغ التحصيالن آموزش كل
 كپي كارت ملي، كپي شناسنامه، كارت دانشجويي، عكس(مدارك شناسايي در پرونده كنترل(
 نوات و هاي تصويب طرح تحقيق، حكم تصويب، تمديد سبا دقت مضاعف نسبت به كاربرگ(ها كاربرگكنترل

) صورتجلسه دفاع
 سابح تسويه تاريخ از پس اينكه و دانشگاه آزاد هايآموزش مديريت با مالي حساب تسويه كاربرگ كنترل 

.باشد نشده اعمال وي كارنامه در تغييري دانشجو
:دقيق كارنامه و تطبيق دروس نامبرده طبق موارد زيركنترل •

 همه دروس الزامي گذرانده شده است.
 تعداد مجموع واحدهاي گذرانده با سرفصل و مصوبات موجود همخواني دارد.
 واحدهاي گذرانده در هر نيمسال از سقف مجاز تجاوز نكرده است.
 رساله كمتر از كف مجاز نيست/ميانگين نمرات دانشجو بدون در نظر گرفتن پايان نامه.

:هاي پژوهشي نامبرده طبق موارد زيردقيق وضعيت فعاليتكنترل •
 ي رساله و صورتجلسه دفاع همخوان/عنوان طرح تحقيق مصوب با عنوان درج شده روي جلد پايان نامه
.دارد
 تان تاريخ دفاع درج شده در صورتجلسه دفاع با تاريخ دفاع مندرج در مجوز دفاع و ثبت شده در گلس

.همخواني دارد
 هاي مازاد دارددر سنوات مجاز دفاع كرده و مجوز تمديد سنوات را در نيمسالدانشجو.
  دانشجو كمتر از كف مجاز نيستمعدل.
 در هيچ نيمسالي بيشتر از حد مجاز آيين نامه واحد اخذ نكرده استدانشجو.
 مشروطي دانشجو بيشتر از سقف مجاز در آيين نامه نيستتعداد.
 واحدهاي گذرانده دانشجو با شرط كفايت اعالم شده توسط گروه همخواني داردتعداد.


