
 دستورالعمل تسویه حساب الکترونیک دانشکده مهندسی پزشکی

 دانشجویان فارغ التحصیل در شرایط فعلی فرآیند تسویه حساب دانشکده به شرح و ترتیب زیر است:

 تکمیل فرم آلبوم فارغ التحصیالن (موجود در سایت دانشکده) به همراه الصاق عکس به صورت الکترونیکی -1

 الکترونیکی و دریافت تاییدیه تحویل پایان نامه -2

پایان نامه به همراه فایل پاورپوینت ارائه  Wordو  PDFفایل دانشجو الزم است که بوسیله پست الکترونیکی،  -
داور داخلی و داور  پایان نامه را به PDFاستاد راهنما (یا اساتید راهنما) و فقط فایل را به  شده در جلسۀ دفاعیه

 .را بدهد )ایمیل جوابیه به خودش و کارشناس مربوطه( تاییدیه و درخواست نمایدخارجی ارسال 
 Wordو  PDFایمیل می نماید و فایل  "کارشناس آموزشی مربوطه"و  "دانشجو"را به  پاسخایمیل  راهنما،د تااس -

ی کارشناس آموزش"هم ضمیمۀ ایمیل ارسالی به  پایان نامه به همراه فایل پاورپوینت ارائه شده در جلسۀ دفاعیه را
 .نمایدمی "مربوطه

یۀ دریافت پایان تایید"تذکر: در صورت عدم دریافت پاسخ از طرف داور خارجی، استاد راهنما می تواند از طرف ایشان 
 نماید. ارسال "کارشناس آموزشی مربوطه"به  "نامه

 تسویه حساب با آزمایشگاه هاي گروه مربوطه -3

دارد که به کدامیک از آزمایشگاه به کارشناس تحصیات تکمیلی اعالم می "خوداظهاري"به صورت دانشجو ابتدا  -
 هاي دانشکده رجوع داشته است.

کند (متن عینا به استاد راهنما نیز ارسال میاز طریق پست الکترونیکی را  اظهار شده موارد در عین حال -
که دانشجو فقط جاهاي خالی آن را پر نموده و براي  استانداردي براي این درخواست دانشجو به او داده می شود

یا ( آزمایشگاه با تسویه براي تائیدیه درخواست. به این ترتیب، از استاد راهنما استاد راهنمایش ارسال کند)
ه ک (مربوط به پروژه اش) سخت افزارها و نرم افزارهائی تائیدیۀ تحویل و استاد راهنما تحت نظر هاي)آزمایشگاه

 می بایست در پاسخ خود ها،ضمن تائید این تسویه حساب استاد راهنما. می نماید تحویل استاد راهنما شود، باید
 کارشناس"و  "دانشجو"یک از آزمایشگاهها در ارتباط بوده است و جوابیه را به مشخص نماید که دانشجو با کدام

 نماید. ایمیل "آموزشی مربوطه
 هک نماید ایمیل زده و درخواست آزمایشگاهها این سرپرستانبه  می بایست پاسخ،  این پس از دریافت دانشجو -

 د.ننمایایمیل  "کارشناس آموزشی مربوطه" و "دانشجو"را به تسویه حساب  تائیدیۀ

 تسویه حساب با سایر بخشهاي دانشکده (دفتر پژوهشی، انبار و امور مالی و ...) -4

این  به دارد. ایمیل پاسخمیارسال مدیر داخلی امور اداري دانشکده ایمیل را به  درخواست خود در این مورد دانشجو
 گردد.می ارسالاز طریق ایمیل  "کارشناس آموزشی مربوطه"و  "دانشجو"درخواست، به



 تسویه حساب با دفتر آموزش  -5

 نماید:در این مرحله دانشجو موارد زیر را از طریق پست الکترونیک براي کارشناس آموزش ارسال می 

 ایمیل هاي دریافت شده تاییدیه تحویل پایان نامه از طرف اساتید  الف.

اي هاحتماال مسئولین آزمایشگاهتایید تسویه حساب آزمایشگاه ها از طرف استاد راهنما و  جهت ایمیل هاي دریافت شده ب.
 دیگري که دانشجو از آنها سرویس گرفته است.

 تایید تسویه حساب توسط کارشناس -6

روند فارغ التحصیلی  مراحل طی شده، کارشناس دانشکده پس از دریافت موارد فوق و بررسی آنها، در صورت کامل بودن
 اطالع رسانی می نماید.به او را در پورتال دانشجو فعال نموده و 

 .شودسایر قسمتهاي دانشگاه  وارد مراحل بعدي تسویه حساب بادانشجو می تواند  ،پس از این مرحله

 

 اطالعات پست الکترونیک:

   stabatabaei@aut.ac.irکارشناس آموزش کارشناسی ارشد سرکار خانم طباطبایی از طریق ایمیل 

   n.mohammadi@aut.ac.irکارشناس آموزش دکتري سرکار خانم محمدي از طریق ایمیل 

   stabatabaei@aut.ac.irمدیر داخلی امور اداري دانشکده سرکار خانم طباطبایی از طریق ایمیل 

 

 

 


