
 (emsی جامع آموسش ) راهنمای ثبت درخواستهای آموسشی در پیشخوان خذمت سامانه

 درخواست تصویب و ثبت پزوپوسال

ی جاهغ آهَصش پس اص داٍسی ٍ تاییذ پشٍپَصال تَسظ هذیش گشٍُ اًجام خَاّذ شذ. تشای اعالع اص  سخَاست تصَیة پشٍپَصال دس ساهاًِثثت د

 تواس تگیشیذ. 021-61112274ی شواسُ دفتش تحصیالت تکویلی داًشکذُ هشاجؼِ فشهاییذ ٍ یا تا سًٍذ داٍسی ٍ تاییذ پشٍپَصال تِ

دسیافت کشدُ، پش ًوَدُ ٍ اهضا  cheeng.ut.ac.irقثل اص ثثت پشٍپَصال دس ساهاًِ کاستشگ ثثت پشٍپَصال سا اص سایت داًشکذُ تِ آدسس 

 ساٌّوای اٍل ٍ هذیش گشٍُ دس ایي فشم الضاهی است.کٌیذ. اهضای کاسشٌاس آهَصش تحصیالت تکویلی، استاد 

 ی جاهغ آهَصشسخَاست تصَیة پشٍپَصال دس ساهاًِهشاحل ثثت د

 ًاهِ دسخَاست تصَیة ٍ ثثت پشٍپَصال/ پایاى <<پیشخَاى خذهت << emsی ٍسٍد تِ ساهاًِ -1

 "ایجاد"صدى کلیذ  <<ی تاص شذُ اعالػات الصم دس صفحِکشدى ٍاسد  <<1ی  ٍسٍد تِ هشحلِ -2

سا تضًیذ ٍ اص لیست تاص شذُ، استاد  "؟"ًام استاد ساٌّوا/ هشاٍس سا دس قسوت هشتَعِ تایپ کشدُ ٍ کلیذ استاد ساٌّوا/ هشاٍس تشای ٍاسد کشدى 

اعالػات استاد ٌَّص دس دس صَستی کِ هَفق تِ پیذا کشدى ًام استاد دس لیست تاص شذُ ًشذیذ، تِ ایي هؼٌی است کِ  هذًظش سا اًتخاب ًواییذ.

 ساهاًِ ثثت ًشذُ است. دس ایي صَست حتوا تا دفتش آهَصش داًشکذُ تواس گشفتِ ٍ اعالع دّیذ.

 
 تاسگزاسی فایلْای هَسد ًیاص <<2ی  ٍسٍد تِ هشحلِ -3



 
 

 تاسگزاسی ًواییذ. JPEGاسکي کاستشگ ثثت پشٍپَصال سا دس قسوت هشتَعِ ٍ تِ صَست فایل 

 "ٍ اسسال تاییذ"ی  صدى دکوِ -4

 .هی تَاًیذ اص سًٍذ ثثت پشٍپَصال خَد آگاُ شَیذ "گشدش کاس آهَصش"دس ّش هشحلِ، تا صدى کلیذ 

 ،شَد ٍ دس صَست تاییذ ایشاى ستاد ساٌّوای اٍل فشستادُ هیپس اص اسسال دسخَاست، دس صَست تاییذ کاسشٌاس آهَصش، دسخَاست تِ ا

 ی خَد دس ساهاًِ خَاّذ تَد. ًاهِ ی هَضَع پایاى ادس تِ هشاّذُجام شذُ ٍ داًشجَ قتاییذ ًْایی پشٍپَصال اً

 

 درخواست دفاع

ًاهِ ٍ تکویل  م کفایت پایاىشَد. پس اص دسیافت فشم اػال جْت دسیافت هجَص دفاع اًجام هیی جاهغ آهَصش  ثثت دسخَاست دفاع دس ساهاًِ

 اهاًِ ثثت کٌیذ.خَد سا دس ستَاًیذ دسخَاست دفاع  ًاهِ هی فشم اػالم ٍصَل ٍ تحَیل پایاى

 دسخَاست دفاع <<پیشخَاى خذهت <<emsی  ٍسٍد تِ ساهاًِ -1

 "ایجاد"صدى کلیذ  <<ی تاص شذُ ٍاسد کشدى اعالػات الصم دس صفحِ <<1ی  ٍسٍد تِ هشحلِ -2

 
 صهاى دفاع خَد سا تِ صَست تقشیثی ٍاسد ًواییذ.

 تاسگزاسی فایلْای هَسد ًیاص <<2ی  ٍسٍد تِ هشحلِ -3



دس  JPEGتا فشهت ًاهِ  ٍ اػالم تحَیل ٍ ٍصَل پایاى، اسکي فشم اػالم کفایت پایاى ًاهِ word  ٍPDFتاسگزاسی فایل پایاى ًاهِ تِ حالت 

ًاهِ سا دس قسوت گضاسش پیششفت دفاع تلشگزاسی ًواییذ. ًیاصی تِ تاسگزاسی دس  ایي هشحلِ الضاهی است. ّوچٌیي اسکي فشم اػالم ٍصَل پایاى

 ًاهِ ًیست. گَاّی اًتشاس هقالِ تشگشفتِ اص پایاى قسوت

 

 "تاییذ ٍ اسسال"ی  صدى دکوِ -4

پس اص ثثت دسخَاست دفاع فشهْای دفاع شاهل تشای داًشجَ فشاّن است.  کاى دفاع تِ صَست  حضَسی یا ایٌتشًتیپس اص ثثت دسخَاست اه

ایي . آهَصش داًشکذُ تحَیل دادُ ٍ یا تِ ایویل کاسشٌاس آهَصش تفشستیذی داٍس خاسجی سا ًیض تِ دفتش  صَست جلسِ، گَاّی ٍ حق الضحوِ

تایست هغاتق تا ساٌّوای دفاع کِ دس سایت هٌْذسی شیوی قشاس دادُ شذُ است، تکویل گشدًذ. ًیاصی تِ اهضای استادّا قثل اص دفاع  فشهْا هی

  قاتل دسیافت است. cheeng.ut.ac.irدسس ی فشهْای هَسد ًیاص اص سایت داًشکذُ تِ آ کلیِدس ایي فشهْا ًیست. 

 ّواٌّگ تفشهاییذ.  021-61112865ی  تا کاسشٌاس آهَصش تا شواسُسا )حضَسی یا ایٌتشًتی( تاسیخ ٍ صهاى دفاع 

 

 درخواست فارغ التحصیلی

آغاص ی جاهغ آهَصش جْت  هاًِالت تکویلی دس ساتَسظ کاسشٌاس آهَصش تحصی ًاهِ ی پایاى ی دفاع ٍ ثثت تاسیخ ٍ ًوشُ پس اص اًجام جلسِ

 ًِ ثثت شَد.اهیست دسخَاست فاسؽ التحصیلی دس ساتا سًٍذ فاسؽ التحصیلی، هی

 دسخَاست جذیذ <<دسخَاست فاسؽ التحصیلی <<پیشخَاى خذهت <<emsی  ٍسٍد تِ ساهاًِ -1

 

 "ایجاد"صدى کلیذ  <<ی تاص شذُ ٍاسد کشدى اعالػات الصم دس صفحِ <<1ی  ٍسٍد تِ هشحلِ -2



 

 تاسگزاسی فایلْای هَسد ًیاص <<2ی  ٍسٍد تِ هشحلِ -3

 

لِ الضاهی است. فایلْا تِ صَست تصَیشی تا فشهت حی اٍل شٌاسٌاهِ، کاست هلی ٍ ػکس پشسٌلی دس ایي هش اسکي ٍ تاسگزاسی تصَیش صفحِ

JPEG د.تاسگزاسی گشد 

 "تاییذ ٍ اسسال"ی ِ صدى دکو -4



 

فشآیٌذ تسَیِ  ،ٍاحذ تَسظ کاسشٌاس آهَصش تحصیالت تکویلی اًجام شذُ ٍ دس صَست تاییذپس اص ثثت دسخَاست فاسغالتحصیلی، تغثیق 

 واییذ.سا اص ساهاًِ دسیافت ً 522ی هشاحل تسَیِ حساب ٍ اعالػات تواس ٍاحذّا گضاسش  گشدد. تشای هشاّذُ حساب داًشجَ تاص هی

 

 درخواست تمذیذ سنوات

م توذیذ سٌَات سا اص سایت هٌْذسی شیوی دسیافت ًوَدُ ٍ تکویل ًواییذ. تَضیحات ٍ توذیذ سٌَات الصم است فشتشای ثثت دسخَاست 

 اهضای استاد ساٌّوای اٍل، هذیش گشٍُ ٍ هؼاٍى آهَصش ٍ تحصیالت تکویلی داًشکذُ دس فشم الضاهی است.

 

 جذیذدسخَاست  <<دسخَاست تشسسی هسایل آهَصشی داًشجَ <<پیشخَاى خذهت <<emsی  ٍسٍد تِ ساهاًِ  -1

 

 "ایجاد"صدى کلیذ  <<ی تاص شذُ ٍاسد کشدى اعالػات الصم دس صفحِ <<1 "دسخَاست توذیذ سٌَات"اًتخاب ًَع دسخَاست  -2



 

 تاسگزاسی فایلْای هَسد ًیاص <<2ی  ٍسٍد تِ هشحلِ -3

 تاسگزاسی ًواییذ. JPEGدس ایي هشحلِ اسکي فشم توذیذ سٌَات سا تِ صَست ػکس تا فشهت 

 

 "تاییذ ٍ اسسال"ی ِ صدى دکو -4

 گشدد. یوسال جذیذ تشای داًشجَ فشاّن هیپس اص ثثت دسخَاست دس صَست تاییذ کاسشٌاس آهَصش ٍ ایجاد سشتشم، اهکاى ثثت ًام دس ً

 هْلت ثثت دسخَاست توذیذ سٌَات تا یک ّفتِ قثل اص آغاص ثثت ًام ّش ًیوسال هغاتق تا تقَین آهَصشی داًشگاُ است.

 

 

 



 تحصیلیدرخواست مزخصی 

 دسخَاست جذیذ <<دسخَاست تشسسی هسایل آهَصشی داًشجَ <<پیشخَاى خذهت <<emsی  ٍسٍد تِ ساهاًِ -1

 

 "ایجاد"صدى کلیذ  <<ی تاص شذُ الػات الصم دس صفحٍِاسد کشدى اع <<1 "دسخَاست توذیذ سٌَات"اًتخاب ًَع دسخَاست  -2

 

 تاسگزاسی فایلْای هَسد ًیاص <<2ی  ٍسٍد تِ هشحلِ -3

 گشدد. اًجام تاسگزاسی هی JPEGدس ایي هشحلِ اسکي فشم دسخَاست هشخصی تحصیلی تِ صَست فایل ػکس تا فشهت 



دس قسوت  ت ایي هَسد سا رکش ًواییذ. ّوچٌیيجْت دسخَاست هشخصی تحصیلی تذٍى احتساب دس سٌَات دس تَضیحات هشتَط تِ دسخَاس

 تاسگزاسی کٌیذ. ی استاد ساٌّوا یا دیگش هذاسک هشتَعِ سا  یلی، اسکي هذاسک پضشکی، ًاهِتاسگزاسی هذاسک ػالٍُ تش تاسگزاسی فشم هشخصی تحص

 "تاییذ ٍ اسسال"ی ِ صدى دکو -4

 

صَست تاییذ ی کوسیَى هَاسد خاص داًشکذُ است. دس  ًیوسال دس سٌَات تحصیلی تش ػْذُ تشسسی دسخَاست هشخصی تحصیلی ٍ احتساب

 پزیشد. هغ آهَصش تِ عَس خَدکاس اًجام هیی جا ى دس ساهاًِهشخصی تحصیلی، اػوال آ

 هَصشی داًشگاُ است.ًات پایاى ًیوسال تش اساس تقَین آهْلت دسخَاست هشخصی تحصیلی تا قثل اص ششٍع اهتحا

 

 درخواست حذف پششکی 

)الضاهی( ٍ ّش هذسک تشای دسخَاست حزف پضشکی فشم هشتَعِ سا اص سایت داًشکذُ دسیافت ٍ تکویل ًواییذ. ّوچٌیي گَاّی پضشکی 

هادُ کشدُ ٍ ّوشاُ فشم حزف پضشکی تِ کاسشٌاس اهَصش تاى، جَاب آصهایشْا ٍ ... سا ًیض آپضشکی دیگش شاهل ًسخِ، گَاّی تستشی دس تیواسس

 تحصیالت تکویلی تحَیل دّیذ.

 دسخَاست جذیذ <<دسخَاست حزف پضشکی <<پیشخَاى خذهت <<emsی  ٍسٍد تِ ساهاًِ -1

 

 "ایجاد"صدى کلیذ  <<ٍاسد کشدى اصالػات الصم دس صفحِ ی تاص شذُ <<1ی ِ ٍسٍد تِ هشحل -2

 

 تاسگزاسی فایلْای هَسد ًیاص <<2ی  ٍسٍد تِ هشحلِ -3

تاسگزاسی ًواییذ. سایش هذاسک پضشکی سا حضَسی  JPEGدس ایي هشحلِ صشفا گَاّی پضشکی ٍ فشم حزف پضشکی سا تِ صَست ػکس تا فشهت 

 ت تکویلی تحَیل دّیذ.تِ کاسشٌاس آهَصش تحصیال



 

 "تاییذ ٍ اسسال"ی ِ صدى دکو -4

اییذ َسظ کاسشٌاس آهَصش تِ کوسیَى پضشکی داًشگاُ اسسال شذُ ٍ دس صَست تخَاست حزف پضشکی، هذاسک هشتَعِ تپس اص ثثت دس

اهتحاى عثق تقَین آهَصشی  فتِ تؼذ اص آخشیيّ کگشدد. هْلت تحَیل هذاسک حزف پضشکی ٍ ثثت دسخَاست ی کوسیَى، دس ساهاًِ اػوال هی

 داًشگاُ است.

 

 درخواست انصزاف اس تحصیل

 دسیافت ًوَدُ ٍ پش کٌیذ.. cheeng.ut.ac.irتشای دسخَاست اًصشاف اص تحصیل فشم اًصشاف اص تحصیل سا اص سایت داًشکذُ تِ آدسس 

 دسخَاست جذیذ <<دسخَاست تشسسی هسایل آهَصشی داًشجَ <<پیشخَاى خذهت <<emsی  ٍسٍد تِ ساهاًِ -1

 

 "ایجاد"صدى کلیذ  <<ی تاص شذُ ٍاسد کشدى اعالػات الصم دس صفحِ <<1 "دسخَاست اًصشاف اص تحصیل"اًتخاب ًَع دسخَاست  -2

 تاسگزاسی فایلْای هَسد ًیاص <<2ی  ٍسٍد تِ هشحلِ -3

ی اٍل شٌاسٌاهِ، کاست هلی ٍ ػکس پشسٌلی دس ایي هشلِ الضاهی است. فایلْا تِ  اسکي ٍ تاسگزاسی فشم اًصشاف اص تحصیل، تصَیش صفحِ

 تاسگزاسی گشدد. JPEGصَست تصَیشی تا فشهت 



 
 "تاییذ ٍ اسسال"ی ِ صدى دکو -4

 دد.گش تاییذ کاسشٌاس هشتَعِ اهکاى تسَیِ حساب تشای داًشجَ فشاّن هی پس اص

 

 

 قاتل تَجِ است:

هَصش اهغ آی ج شی تِ صَست هتي ٍ فیلن دس ساهاًِی دسخَاستْای آهَص ساٌّوای کاهلتش کلیِ

ems .دس دستشس داًشجَیاى گشاهی است 

 


