
 

  

  دانشجو به مدیریت امور آموزشی

  .کنددر این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست را تأیید می

  گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیل

دانشجو به مدیریت امور آموزشی

  

در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست را تأیید می

گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیل
  مدیریت امور آموزشی دانشگاه

  تمامی مقاطع تحصیلی
دانشجو به مدیریت امور آموزشی

  غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

  .کندود را در سامانه پویا ثبت می
  .است

در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست را تأیید می

گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیل
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

تمامی مقاطع تحصیلی
دانشجو به مدیریت امور آموزشیپس از اتمام تحصیل و ارسال پرونده 

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
06/1399  

ود را در سامانه پویا ثبت می
است التحصیل

 دانش آموختگان
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست را تأیید می

 

گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیل
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

تمامی مقاطع تحصیلی
پس از اتمام تحصیل و ارسال پرونده 

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
02/6

 درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت می

التحصیلفارغ

دانش آموختگان
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست را تأیید می

گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیلدرخواست 
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

پس از اتمام تحصیل و ارسال پرونده 
غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

  

درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت میدر اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

فارغ دانشجویان

دانش آموختگان
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست را تأیید می

 

درخواست 

پس از اتمام تحصیل و ارسال پرونده 

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

دانشجویان مخصوص

دانش آموختگانکارشناس 
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست را تأیید می

 

پس از اتمام تحصیل و ارسال پرونده 

  

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

مخصوص درخواست

کارشناس تأیید 
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست را تأیید می

  عنوان فرآیند
  مرجع تعریف کننده
  دانشجویان هدف
  زمان درخواست
  شیوه درخواست

  تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ
درخواست این

تأیید 
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست را تأیید می

عنوان فرآیند
مرجع تعریف کننده
دانشجویان هدف
زمان درخواست
شیوه درخواست

تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ
این

 

در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست را تأیید می

  

مرجع تعریف کننده
دانشجویان هدف

تاریخ آخرین بروزرسانی

در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست را تأیید میدر این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست را تأیید می

  



 

در این مرحله کارشناس مدیریت امور آموزشی پس از بررسی دالیل درخواست دانشجو تسویه حساب وي را 

  حذف تسویه حساب دانشجو

  . کند در سامانه پویا ثبت می
 .گردد

در این مرحله کارشناس مدیریت امور آموزشی پس از بررسی دالیل درخواست دانشجو تسویه حساب وي را 

حذف تسویه حساب دانشجو
  مدیریت امور آموزشی دانشگاه

  
  تحصیلی

  از طریق سامانۀ پویا

در سامانه پویا ثبت می
گردداین درخواست براي کلیه دانشجویان بجز دانشجویان انصرافی انجام می

 
در این مرحله کارشناس مدیریت امور آموزشی پس از بررسی دالیل درخواست دانشجو تسویه حساب وي را 

حذف تسویه حساب دانشجو
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

  مقطع کارشناسی
تحصیلینیمسال درون یا بیرون 

از طریق سامانۀ پویا
06/1399  

در سامانه پویا ثبت می
این درخواست براي کلیه دانشجویان بجز دانشجویان انصرافی انجام می

 امور آموزشی
در این مرحله کارشناس مدیریت امور آموزشی پس از بررسی دالیل درخواست دانشجو تسویه حساب وي را 

 

حذف تسویه حساب دانشجودرخواست 
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

مقطع کارشناسی
درون یا بیرون 

از طریق سامانۀ پویا غیرحضوري
02/06

 درخواست دانشجو
در سامانه پویا ثبت میبا ذکر دالیل 

این درخواست براي کلیه دانشجویان بجز دانشجویان انصرافی انجام می

امور آموزشیتوسط کارشناس مدیریت 
در این مرحله کارشناس مدیریت امور آموزشی پس از بررسی دالیل درخواست دانشجو تسویه حساب وي را 

 . 

درخواست 
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

درون یا بیرون 
غیرحضوري

درخواست دانشجو
با ذکر دالیل در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود را 

این درخواست براي کلیه دانشجویان بجز دانشجویان انصرافی انجام می

توسط کارشناس مدیریت 
در این مرحله کارشناس مدیریت امور آموزشی پس از بررسی دالیل درخواست دانشجو تسویه حساب وي را 

. حذف خواهد کرد
 

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود را 

این درخواست براي کلیه دانشجویان بجز دانشجویان انصرافی انجام می

توسط کارشناس مدیریت 
در این مرحله کارشناس مدیریت امور آموزشی پس از بررسی دالیل درخواست دانشجو تسویه حساب وي را 

حذف خواهد کرد
 

  تاریخ آخرین بروزرسانی

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود را 

این درخواست براي کلیه دانشجویان بجز دانشجویان انصرافی انجام می

توسط کارشناس مدیریت 
در این مرحله کارشناس مدیریت امور آموزشی پس از بررسی دالیل درخواست دانشجو تسویه حساب وي را 

حذف خواهد کرد

  عنوان فرآیند
  کننده مرجع تعریف

  دانشجویان هدف
  زمان درخواست
  شیوه درخواست

تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود را 
این درخواست براي کلیه دانشجویان بجز دانشجویان انصرافی انجام می

توسط کارشناس مدیریت تأیید 
در این مرحله کارشناس مدیریت امور آموزشی پس از بررسی دالیل درخواست دانشجو تسویه حساب وي را 

عنوان فرآیند
مرجع تعریف

دانشجویان هدف
زمان درخواست
شیوه درخواست

تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود را 
این درخواست براي کلیه دانشجویان بجز دانشجویان انصرافی انجام می

 

در این مرحله کارشناس مدیریت امور آموزشی پس از بررسی دالیل درخواست دانشجو تسویه حساب وي را 

  

مرجع تعریف

تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خود را 
این درخواست براي کلیه دانشجویان بجز دانشجویان انصرافی انجام می

در این مرحله کارشناس مدیریت امور آموزشی پس از بررسی دالیل درخواست دانشجو تسویه حساب وي را در این مرحله کارشناس مدیریت امور آموزشی پس از بررسی دالیل درخواست دانشجو تسویه حساب وي را 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

  جهت پذیرفته شدگان دکتري

 تا

 سایر

  .کند

جهت پذیرفته شدگان دکتري

  اتمام تحصیل و ارسال پرونده دانشجو به مدیریت امور آموزشی

 مدرك

 نیمه دکتري
 است الزم

تا حداکثر
 درصورت
سایر همراه

 .نمایند

 مدرك
  

کندرا تأیید می
  .در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ است

جهت پذیرفته شدگان دکتري

اتمام تحصیل و ارسال پرونده دانشجو به مدیریت امور آموزشی

  
مدرك هنوز که 

دکتري دوره
الزم میشوند،

حداکثر یا و( 1398
درصورت -مذکور

همراه تأیید از 

نمایند ارائه
مدرك اصل است
  .نمایند ارائه

را تأیید میوي 
در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ است

جهت پذیرفته شدگان دکتري -گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیل
  مدیریت امور آموزشی دانشگاه

  تمامی مقاطع تحصیلی
اتمام تحصیل و ارسال پرونده دانشجو به مدیریت امور آموزشی

  غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

  .کندود را در سامانه پویا ثبت می
که است دیگر
 . است

دوره ورودي آزمون
میشوند، التحصیل

 31/6/1398
مذکور آزمون 

 پس و نموده

ارائه را خود 
است الزم 
ارائه نامی 
  .است

وي در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 
در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ است

گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیل
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

تمامی مقاطع تحصیلی
اتمام تحصیل و ارسال پرونده دانشجو به مدیریت امور آموزشی

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
06/1399  

ود را در سامانه پویا ثبت می
دیگر هاي دانشگاه

است نشده

آزمون در
التحصیل فارغ  99
 تاریخ تا شده

آزمون در شرکت
نموده تکمیل

. 

 التحصیلی
 اند، بوده 

 ثبت مدارك
است التحصیل

 دانش آموختگان
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 

در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ است

 

گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیل
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

تمامی مقاطع تحصیلی
اتمام تحصیل و ارسال پرونده دانشجو به مدیریت امور آموزشی

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
02/6

 درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت می

دانشگاه در
نشده صادر بیرجند

در شــرکت
30/7/99 تاریخ

شده گذرانده
شرکت و نام ثبت
تکمیل نیز را فرم
.نمایند ارائه
التحصیلی فارغ مدرك

 التحصیل 
مدارك سایر 

التحصیلفارغ

دانش آموختگان
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 

در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ است

گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیل
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

اتمام تحصیل و ارسال پرونده دانشجو به مدیریت امور آموزشی
غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

  

درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت میدر اولین مرحله، دانشجو درخواست خ
در دکتري مقطع

بیرجند دانشگاه
 :مهم نکات

شــرکت و نام ثبت
تاریخ تا حداکثر

گذرانده واحدهاي
ثبت راهنماي
فرم این اي،
ارائه نام ثبت
مدرك میبایست
 فارغ آزمون
 با همراه را

فارغ دانشجویان

دانش آموختگان
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 

در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ است
 

گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیلدرخواست 

اتمام تحصیل و ارسال پرونده دانشجو به مدیریت امور آموزشیپس از 

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

مقطع شدگان
دانشگاه در آنها

نکات
ثبت زمان در
حداکثر و بوده
واحدهاي کل 

راهنماي دفترچه
اي، حرفه دکتري
ثبت زمان در
میبایست ، 99
آزمون در نام
را خود اي

دانشجویان مخصوص

دانش آموختگانکارشناس 
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 

در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ است pdfیک فایل 
 

درخواست 

پس از 

  

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

شدگان پذیرفته
آنها ارشد کارشناسی

در که شــدگان
بوده آخر 
 میانگین درج

دفترچه 39 صفحه
دکتري یا و

در مدارك
1/1/99 تاریخ
نام ثبت زمان
اي حرفه دکتري

مخصوص درخواست

کارشناس تأیید 
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 

یک فایل  

  عنوان فرآیند
  مرجع تعریف کننده
  دانشجویان هدف
  زمان درخواست
  شیوه درخواست

  تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ
پذیرفته از دسته

کارشناسی

شــدگان پذیرفته
 سال دانشجوي
درج بر مبنی
صفحه در مندرج
و ارشد کارشناسی

تاریخ از قبل التحصیالن
زمان در که داوطلبانی
دکتري یا و 

درخواست این

تأیید 
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 

 بصورت گواهی معدل

عنوان فرآیند
مرجع تعریف کننده
دانشجویان هدف
زمان درخواست
شیوه درخواست

تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ
دسته آن براي

کارشناسی

پذیرفته از دســته
دانشجوي 1399
مبنی قبلی صادره

مندرج)   1398
کارشناسی مدرك

التحصیالن
داوطلبانی 

 ارشد کارشناسی
این

 

در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 
گواهی معدل

  

مرجع تعریف کننده
دانشجویان هدف

تاریخ آخرین بروزرسانی

براي درخواست

دســته آن براي
1399 ســال متمرکز
صادره فرم 

30/11/1398
مدرك صدور

التحصیالن فارغ- 2
 از آندسته

کارشناسی

در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 
گواهی معدلدر نهایت 

درخواست این

براي - 1
متمرکز
 بر عالوه
30 تاریخ
صدور عدم

2
آندسته- 3

در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 
در نهایت 

 

عدم

در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 

 



 

  جهت پذیرفته شدگان مقطع ارشد

 در آنها 

 تحصیلی
 می التحصیل

 می) کارشناسی
 یا و برگه

 را تحصیل
 تحصیلی

 و پیوسته
 است، شده

جهت پذیرفته شدگان مقطع ارشد

  از اتمام تحصیل و ارسال پرونده دانشجو به مدیریت امور آموزشی

 کارشناسی

تحصیلی هاي رشته
التحصیل فارغ

کارشناسی به
برگه این ضمیمه

تحصیل از فراغت
تحصیلی سال دوم

پیوسته کارشناسی
شده درج نیز

  .کندرا تأیید می
  .در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ است

جهت پذیرفته شدگان مقطع ارشد
  

از اتمام تحصیل و ارسال پرونده دانشجو به مدیریت امور آموزشی
  

کارشناسی مدرك هنوز

رشته انتخاب
فارغ 31/6/99

به کاردانی 
ضمیمه به نیز 

. 

فراغت مدرك
دوم نیمسال شروع

کارشناسی دوره آخر
نیز قبولی محل

را تأیید میوي 
در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ است

جهت پذیرفته شدگان مقطع ارشد -گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیل
  مدیریت امور آموزشی دانشگاه

  تمامی مقاطع تحصیلی
از اتمام تحصیل و ارسال پرونده دانشجو به مدیریت امور آموزشی

  غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
1399  

  .کندود را در سامانه پویا ثبت می
هنوز که است

انتخاب فرم 
31 تاریخ تا 

 مقطع از(ناپیوسته
 را خود کاردانی
 

.نمایند ارائه
مدرك اصل است
شروع از قبل
 . 

آخر سال دانشجویان
محل موسسه

  .شود بررسی

وي در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 
در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ است

گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیل
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

تمامی مقاطع تحصیلی
از اتمام تحصیل و ارسال پرونده دانشجو به مدیریت امور آموزشی

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
02/06/1399

ود را در سامانه پویا ثبت می
است دیگر هاي

 تکمیل و
 حداکثر و

ناپیوسته کارشناسی
کاردانی دوره
 .نمایند ارائه

ارائه را خود التحصیلی
است الزم اند،
قبل تا حداکثر
. شد خواهد

دانشجویان معدل
موسسه شدگان پذیرفته

بررسی وي

 دانش آموختگان
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 

در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ است

 

گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیل
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

تمامی مقاطع تحصیلی
از اتمام تحصیل و ارسال پرونده دانشجو به مدیریت امور آموزشی

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
02

 درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت می

هاي دانشگاه
 .است نشده

و اولیه نتایج
و شده شناخته

 .نمایند ارائه

کارشناسی دوره
دوره تحصیل

ارائه قبولی محل
التحصیلی 

اند، بوده التحصیل
حداکثر یا و اولیه

خواهد جلوگیري
معدل فرم 

پذیرفته اطالعات
وي وضعیت تا

دانش آموختگان
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 

در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ است

گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیل

از اتمام تحصیل و ارسال پرونده دانشجو به مدیریت امور آموزشی
غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

  

درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت میدر اولین مرحله، دانشجو درخواست خ
دانشگاه در ارشد
نشده صادر
 :مهم تذکرهاي

نتایج اعالم
شناخته آخر سال

ارائه و تکمیل
دوره آخر
تحصیل از فراغت
محل دانشگاه
 فارغ مدرك
التحصیل فارغ
اولیه نام ثبت
جلوگیري نیز آنان
 با فرم، این
اطالعات در
تا آمد خواهد

دانش آموختگان
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 

در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ است
 

گواهی معدل و تأییدیه فراغت از تحصیلدرخواست 

از اتمام تحصیل و ارسال پرونده دانشجو به مدیریت امور آموزشیپس 

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

ارشد کارشناسی
صادر بیرجند دانشگاه

تذکرهاي
اعالم زمان در

سال دانشجوي
تکمیل را یک
آخر سال دانشجوي

فراغت مدرك
دانشگاه به را آنها

مدرك بایست 
فارغ آزمون این
ثبت زمان در
آنان تحصیل ادامه

این در مندرج
 که سازمان

خواهد عمل به

دانش آموختگانکارشناس 
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 

در سامانه پویا توسط دانشجو قابل دانلود و چاپ است pdfیک فایل 
 

درخواست 

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

کارشناسی مقطع شدگان
دانشگاه

در که شدگانی
دانشجوي آزمون،

یک شماره دفترچه
دانشجوي یا و

مدرك است الزم
آنها و نموده
 می  1399

این در نام ثبت
در قبولی محل
ادامه از صورت
مندرج معدل(شده
سازمان این به شده
به نام ثبت موقت

کارشناس تأیید 
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 

یک فایل  در نهایت گواهی معدل بصورت

  عنوان فرآیند
  مرجع تعریف کننده
  دانشجویان هدف
  زمان درخواست
  شیوه درخواست

  تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ
شدگان پذیرفته

شدگانی پذیرفته
آزمون، این )99
دفترچه 44 صفحه

و التحصیل
الزم باشد می

نموده 44 صفحه
01/01/1399 تاریخ
ثبت زمان در

محل موسسه
صورت غیراین

شده پذیرفته
شده ارائه معدل

موقت طور

تأیید 
در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 

در نهایت گواهی معدل بصورت

عنوان فرآیند
مرجع تعریف کننده
دانشجویان هدف
زمان درخواست
شیوه درخواست

تاریخ آخرین بروزرسانی

در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ
پذیرفته از دسته

پذیرفته از 
24/3/99لغایت
صفحه در مندرج
التحصیل فارغ که 
می معدل فاقد

صفحه در مندرج
تاریخ از قبل

در که داوطلبانی
موسسه به نامی ثبت

غیراین در است
پذیرفته معدل بین
معدل و) داوطلب
طور به شده پذیرفته

 

در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 
در نهایت گواهی معدل بصورت

مرجع تعریف کننده
دانشجویان هدف
زمان درخواست
شیوه درخواست

تاریخ آخرین بروزرسانی

دسته آن براي

 دسته آن
لغایت 3/99/

مندرج فرم
 شدگانی پذیرفته

فاقد نیز آنان
مندرج فرم آخر

قبل التحصیالن
داوطلبانی از دسته

ثبت مدارك
است بدیهی. نمایند
بین مغایرتی 

داوطلب مدارك
پذیرفته از. 

در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 
در نهایت گواهی معدل بصورت

  

براي درخواست

آن براي  -
/12مورخ(اینترنتی

فرم است الزم
پذیرفته   
آنان مدرك و

آخر سال دانشجویان
التحصیالن فارغ  
دسته آن   
مدارك سایر همراه

نمایند ارائه
 چنانچه  
مدارك یا و ناپیوسته

. باشد داشته

در این مرحله کارشناس دانش آموختگان پس از بررسی پرونده تحصیلی دانشجو درخواست 
در نهایت گواهی معدل بصورت

 

درخواست این

1-
اینترنتی
الزم شوند
2-  
و باشند

دانشجویان
3-  
4-  

همراه به
ارائه جاري
5-  

ناپیوسته
داشته وجود

 



 

 

  
کل واحدهاي 

واحد دروس عمومی 

  :نمایدرا با توجه به موارد ذیل بررسی و درصورت واجد شرایط بودن تأیید می
کل واحدهاي 

واحد دروس عمومی 
 

  

  

  .کند

را با توجه به موارد ذیل بررسی و درصورت واجد شرایط بودن تأیید می
کل واحدهاي  معدل با نمره قبولی گذرانده و 

واحد دروس عمومی  10
 .یا باالتر باشد

  .کنددراین مرحله مدیرگروه تمامی موارد باال را بررسی و سپس درخواست دانشجو را تأیید می

  .کند

  تأیید و اصالح کارنامه مطابق آئین نامه توسط کارشناس اداره دانش آموختگان
.کندکارشناس اداره دانش آموختگان باکمک کارشناس واحد رایانه کارنامه را اصالح و تأیید می

کندرئیس اداره دانش آموختگان بررسی نهایی کارنامه را انجام و درخواست را تأیید می

  کاردانی بین مقطعی
  مدیریت امور آموزشی دانشگاه

  
  غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

 .ندک

را با توجه به موارد ذیل بررسی و درصورت واجد شرایط بودن تأیید می
با نمره قبولی گذرانده و 

10شامل حداکثر 
یا باالتر باشد 12را با نمره قبولی گذرانده و معدل کل واحدهاي اخذشده وي 

دراین مرحله مدیرگروه تمامی موارد باال را بررسی و سپس درخواست دانشجو را تأیید می

کنددرخواست دانشجو را تأیید می

تأیید و اصالح کارنامه مطابق آئین نامه توسط کارشناس اداره دانش آموختگان
کارشناس اداره دانش آموختگان باکمک کارشناس واحد رایانه کارنامه را اصالح و تأیید می

رئیس اداره دانش آموختگان بررسی نهایی کارنامه را انجام و درخواست را تأیید می

کاردانی بین مقطعی
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

  کارشناسی
  در نیمسال جاري

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
06/1399  

کود را در سامانه پویا ثبت می

را با توجه به موارد ذیل بررسی و درصورت واجد شرایط بودن تأیید می
با نمره قبولی گذرانده و 

شامل حداکثر (واحد درسی 
را با نمره قبولی گذرانده و معدل کل واحدهاي اخذشده وي 

دراین مرحله مدیرگروه تمامی موارد باال را بررسی و سپس درخواست دانشجو را تأیید می

درخواست دانشجو را تأیید می

تأیید و اصالح کارنامه مطابق آئین نامه توسط کارشناس اداره دانش آموختگان
کارشناس اداره دانش آموختگان باکمک کارشناس واحد رایانه کارنامه را اصالح و تأیید می

  تأیید نهایی توسط رئیس اداره دانش آموختگان
رئیس اداره دانش آموختگان بررسی نهایی کارنامه را انجام و درخواست را تأیید می

 

کاردانی بین مقطعیدرخواست 
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

کارشناسی
در نیمسال جاري

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا
02/06

 درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت می

 کارشناس گروه
را با توجه به موارد ذیل بررسی و درصورت واجد شرایط بودن تأیید می

با نمره قبولی گذرانده و واحد درسی را 

واحد درسی  68
را با نمره قبولی گذرانده و معدل کل واحدهاي اخذشده وي 

  
دراین مرحله مدیرگروه تمامی موارد باال را بررسی و سپس درخواست دانشجو را تأیید می

  معاون آموزشی دانشکده
درخواست دانشجو را تأیید می

تأیید و اصالح کارنامه مطابق آئین نامه توسط کارشناس اداره دانش آموختگان
کارشناس اداره دانش آموختگان باکمک کارشناس واحد رایانه کارنامه را اصالح و تأیید می

تأیید نهایی توسط رئیس اداره دانش آموختگان
رئیس اداره دانش آموختگان بررسی نهایی کارنامه را انجام و درخواست را تأیید می

درخواست 
مدیریت امور آموزشی دانشگاه

غیرحضوري از طریق سامانۀ پویا

  

درخواست دانشجو
ود را در سامانه پویا ثبت میدر اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

کارشناس گروه
را با توجه به موارد ذیل بررسی و درصورت واجد شرایط بودن تأیید می

واحد درسی را  68باید حداقل 

68باید حداقل 
را با نمره قبولی گذرانده و معدل کل واحدهاي اخذشده وي 

  تأیید مدیرگروه
دراین مرحله مدیرگروه تمامی موارد باال را بررسی و سپس درخواست دانشجو را تأیید می

معاون آموزشی دانشکده
درخواست دانشجو را تأیید میمعاون آموزشی براساس آئین نامه آموزشی 

تأیید و اصالح کارنامه مطابق آئین نامه توسط کارشناس اداره دانش آموختگان
کارشناس اداره دانش آموختگان باکمک کارشناس واحد رایانه کارنامه را اصالح و تأیید می

تأیید نهایی توسط رئیس اداره دانش آموختگان
رئیس اداره دانش آموختگان بررسی نهایی کارنامه را انجام و درخواست را تأیید می

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

کارشناس گروهتأیید 
را با توجه به موارد ذیل بررسی و درصورت واجد شرایط بودن تأیید می

باید حداقل 

باید حداقل  1397و 
را با نمره قبولی گذرانده و معدل کل واحدهاي اخذشده وي 

تأیید مدیرگروه
دراین مرحله مدیرگروه تمامی موارد باال را بررسی و سپس درخواست دانشجو را تأیید می

معاون آموزشی دانشکدهتأیید 
معاون آموزشی براساس آئین نامه آموزشی 

تأیید و اصالح کارنامه مطابق آئین نامه توسط کارشناس اداره دانش آموختگان
کارشناس اداره دانش آموختگان باکمک کارشناس واحد رایانه کارنامه را اصالح و تأیید می

تأیید نهایی توسط رئیس اداره دانش آموختگان
رئیس اداره دانش آموختگان بررسی نهایی کارنامه را انجام و درخواست را تأیید می

  

درخواست دانشجو
در اولین مرحله، دانشجو درخواست خ

تأیید 
را با توجه به موارد ذیل بررسی و درصورت واجد شرایط بودن تأیید میحله کارشناس گروه درخواست دانشجو 

باید حداقل  1391دانشجوي مشمول آیین نامه آموزشی 
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