
 

 

  
  ينامه موقت پايان تحصيالتهگواصدور و  فرايند انجام امور منتهي به فارغ التحصيلي 

ف
دی
ر

  

  مراجعه به آدرس  مرجع رسيدگی کننده  عامل  فرایند

١  

 در کارنامه تحصيلی نمره پایان نامهدروس و ثبتنمره کليهثبتجھتپيگيری

 برای دانشجویان آموزش (تاریخ فارغ التحصيلی ، تاریخ ثبت آخرین نمره  : نکته

  .برای دانشجویان آموزشی ـ پژوھشی است( و تاریخ دفاع از پایان نامه ) محور
  دانشجو

 س اداره آموزشئير
التحصيلی فارغ ناسکارش

  مربوطاستاد 
  معاون آموزشی

  آموزش پردیس بين الملل
 )٢٣رضا نبش (

در دانشگاه  استاد مربوطه
  فردوسی

٢  

 حساب در پرتال دانشجویی توسط دانشجوفعال نمودن فرم تسویه

  آموزشیو صدورنامه استعالم برای گروه تھيه کارنامه کلی 

 شماره و مھر و موم کارنامه توسط دبيرخانه پردیس  
  دانشجو

س فارغ کارشنا
  التحصيلی

  س اداره آموزشئير
  دبيرخانه آموزش پردیس

  آموزش پردیس بين الملل
 )٢٣رضا  نبش(

  

٣  

فرم ارزشيابی دفاع (: ارائه کارنامه تایيد شده از طرف گروه آموزشی و مدارک الزم 

به ) دو نسخه کارنامه مھر شده، اصل کارت دانشجویی+ پایان نامه یا رساله 

 کارشناس فارغ التحصيلی و تایيد کارشناس در فرم تسویه حساب

  جھت پيگيریصدور نامه فارغ التحصيلی و ارائه شماره نامه به دانشجو 

  و آموزش پردیس  کنترل کارنامه و مدارک توسط رئيس اداره آموزش پردیس

 تایيد فرم تسویه حساب و ارسال به معاونت آموزشی

   

  دانشجو

  مربوطهآموزشی گروه 
کارشناس فارغ 

  التحصيلی
  يس اداره آموزشئر
  

در  دانشکده مربوطه
  دانشگاه فردوسی
  آموزش پردیس بين الملل

 )٢٣رضا  نبش(
  

٤  

 کنترل کارنامه و مدارک توسط معاونت  آموزشی پردیس و ارسال به حسابداری

  کنترل تسویه حسال مالی توسط حسابداری پردیس و تایيد فرم تسویه حساب

  و ارسال به معاونت آموزشیتوسط حسابدار 

آموزش 
پردیس بين 
  الملل

  حسابداری

  معاونت آموزشی
  حسابداریواحد 

  آموزش پردیس بين الملل
 )٢٣رضا  نبش(

  

٥  

 تایيد فرم تسویه حساب توسط  معاونت آموزشی 

 ارسال نھایی مدارک به اداره کل امور آموزشی دانشگاه 

 صدور گواھينامه موقت پایان تحصيالت  

مراجعه 
 یحضور
به  دانشجو

آموزش کل 
  دانشگاه

  معاونت آموزشی
اداره فارغ  -آموزش کل
  التحصيلی

  آموزش پردیس بين الملل
 )٢٣رضا  نبش(

آموزش کل دانشگاه 
  فردوسی

)جنب دانشکده مھندسی( 
  


