
مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک مراحل انجام فارغ التحصیلی دانشجویان    

 فارغ التحصیلی: شروع فرآیند درخواست نکاتی در مورد

دانشجویی که درخواست انجام مراحل فارغ التحصیلی را دارد، ابتدا باید از گذراندن تعداد واحد های مورد نیاز برای 

 کند. حاصل فارغ التحصیلی اطمینان 

 سایت در که خود رشته به مربوط سرفصل با را گزارش این گلستان را گرفته و سایت ۰۱۱۱ گزارش پرینت بایستی لذا

mechanic.semnan.ac.ir های لـسرفص<یـکارشناسان ـدانشجوی<تکمیلی التـتحصی و آموزش بخش از 

 اواحده کلیه که کند حاصل اطمینان و نموده مقایسه باشد می در دسترس کارشناسی سرفصل های دروس دوره<دروس

 .باشد می التحصیل فارغ و کرده پاس را

 مهندسی مکانیک:رشته کارشناسی دانشجویان قابل توجه  (1

باشــند بایســتی از   گذراندهی  واحدی را  «جمعیت و خانواده»درس  که دانشــجویان مدندســی مکانی ( آن دســته از ۰-۰

را   واحد ۰1و در صورتی که دو واحدی را گذرانده باشند، از دروس تخصصی انتخابی       واحد ۰1انتخابی  -دروس تخصصی  

 درس از ی  سبد تخصصی( 1)حداقل  .بگذرانند

 .بگذراندرا  واحد۰1۱حداقل ه درس دفاع مقدس را نگذرانده است بایستی دانشجوی مدندسی مکانی  ک( ۰-2

 را بگذراند. واحد ۰12حداقل گذرانده است بایستی دانشجوی مدندسی مکانی  که درس دفاع مقدس را ( ۰-1

 :و ماقبل( 49)ورودی  ساخت وتولید -مکانیک مهندسی رشته کارشناسی دانشجویانقابل توجه ( 2

ــته از2-۰ ــاخت و تولید   ( آن دس ــی س ــجویان مدندس ــند  گذراندهی  واحدی را  «جمعیت و خانواده»درس  که دانش    باش

 بایستی برای  ،باشند  گذراندهدو واحدی را بگذرانند و در صورتی که  واحد را  ۰18حداقل بایستی برای فارغ التحصیلی   

 واحد را پاس نمایند. ۰19فارغ التحصیلی حداقل 

ــد، به میزان    2-2 ــاخت و تولید، درس دفاع مقدس را نیز گذرانده باش ــته س ــجوی رش ــورتی که دانش واحد به  2( در ص

 فه خواهد شد. اضا ۰-2سرجمع واحدهای مندرج در بند 

 :و بعد( 49ساخت وتولید )ورودی مهندسی  رشته کارشناسی دانشجویان( قابل توجه 3

 واحد را بگذراند.۰1۱( دانشجوی مدندسی ساخت و تولید که درس دفاع مقدس را نگذرانده است بایستی حداقل 1-۰

 واحد را بگذراند. ۰12بایستی حداقل ( دانشجوی مدندسی ساخت و تولید که درس دفاع مقدس را گذرانده است 1-2

 

 برای کلیه رشته و گرایش ها: مراحل فارغ التحصیلی

 باال. هایبند طبق حداقل واحد مورد نیاز برای فارغ التحصیلی بررسی گذراندن (۰

فتر د تماس با)در صورتی که دانشجویی نمره قفل نشده دارد بایستی قبل از       بررسی قفل شدن تمام نمرات دانشجو    ( 2

 که در کارگاه جوشکاری مستقر   کارشناس قفل نمرات  ،آقای سید جمال حسینی دوست    ادانشکده برای ابطال کارت، ابتدا ب 

 (۱211۰512111. شماره تماس:تا نمره دانشجو قفل شود تماس حاصل فرماید هستند،



شجوی  سپس ( 1 صیل  فارغ دان ستی  التح شخوان  از بای ستان  سایت  خدمت پی ست  گل صیلی  فارغ درخوا   بتث را خود التح

نماید و مرتبا گردش کار   حاصل  تماس ۱211۰512111 شماره  با (صولت فارغ التحصیالن )مدندس   کارشناس  با و نموده

 درخواست را چ  نماید.

  کارشناس انجـــام مراحـــل تایید ریزنمـــرات دانشجـــو که حـــدودا دو هفتـــه طول می انجامد و ابطال کارت توس  از پس( 1

  را هایی بخش تواند می دانشجو  و شده  باز دانشجو  برای گلستان  سایت  522 گزارش ،گلستان  سایت  در فارغ التحصیالن 

 . ببیند گزارش این در را بگیرد تماس ها آن با تسویه حساب برای تا است نیاز که

سان    تلفن شماره  گزارش این در شنا شد  می موجود آندا جایگزین و مرتب  های واحد کار شجو  که با ستی  دان    شرای  در بای

 .نماید را  حساب تسویه امور فارغ التحصیلی و بررسی درخواست ها واحد این با تلفنی تماس طریق از کرونا شیوع

 ی  دانشجو در ذیل آمده است. 522نمونه ای از تصویر گزارش 

 ها برای انجام امور فارغ التحصیلی:بخش نکاتی در مورد نحوه مراجعه به 

سویه  انجام برایالف(  ساب  ت س   ح شجو  ،گروه محترم مدیر تو ستی  دان سی    پروژه اتمام پس از بای شنا  دتج به ،خود کار

 ســــایت  از را /رســــاله به اســـتاد راهنما      پایان نامه     تحویل  فرم ورد فایل   ،کارشـــناســـی     پروژه راهنمای  اســـتاد   تایید  

mechanic.semnan.ac.ir دریافت کارشناسی دوره های فرم< کارشناسی مقطع<تکمیلی تحصیالت و آموزش بخش 

 نماید.

  .نماید ارسال خود راهنمای استاد برای را مربوطه فایل ،خود به مربوط هایبخش تکمیل از پسب( دانشجو بایستی 

ستاد ج(  ضای  از پس راهنما ا شجو  برای را ورد فایل ،فرم ام سال  دان شجو  و نماید ار ستی  دان  صفحه  در را فایل این بای

  .نماید اضافه خود در فایل ورد کارشناسی پروژه عنوان از پس

و دیگر  اســت شــدهضــمیمه  آن به راهنما اســتاد امضــای هک را خود کارشــناســی پروژه فایل بایســتی دانشــجود( ســپس 

 بارگذاری <کارشناسی مقطع<تکمیلی تحصیالت و آموزش بخش mechanic.semnan.ac.ir سایت در اطالعات مورد نیاز را

  .نماید بارگذاری کارشناسی پروژهاطالعات 



 با مداح اصــ ر علی دکتر آقای دانشــکده ســایت کارشــناس یســتی بابادانشــجو  ،بارگذاری صــحت تایید جدت به ســپسه( 

 انجام جدت را گروه محترم مدیر ،بررسی از پس دانشکده سایت کارشناس .نماید حاصل تماس ۱211۰512120 شماره

 دهد. می قرار جریان در دانشجو این حساب تسویه

ست فارغ التحصیلی    پس از ( و شجو تایید درخوا شکده          دان شناس فارغ التحصیالن دان ستان توس  کار سامانه گل با  و در 

گذشت ی  هفته، در صورتی که مدارک پرونده دانشجو در بایگانی آموزش کل کامل باشد و دانشجو بدهی مالی نداشته   

ــد،   پذیرش  »باشــ گاه       امور  کل دانشـــ نام آموزش  قاضـــی   و ثبت  قای  قای       »و « آ مالی معاونت آموزشـــی آ وحید  امور 

، در سایت گلستان فارغ التحصیلی دانشجو را تایید می نمایند، در غیر اینصورت دانشجو پیامی در گزارش «دوستمحمدی

ش اطالعات جامع دانشجو قسمت مبنی بر وجود کسری مدارک یا بدهی دریافت می نماید که دانشجو می تواند از بخ 522

امور مالی »یا « آقای قاضـــی امور پذیرش و ثبت نام آموزش کل دانشـــگاه  » ابعدی بیا تماس یادداشـــت، تاریر مراجعه  

 را مطلع گردد.« وحید دوستمحمدیمعاونت آموزشی آقای 

 

 


