
اعالم نحوه انجام امور فراغت از تحصیل

با سالم و احترام خدمت دانشجویان محترم، 

با توجه به شیوع کرونا و عدم امکان حضور در دانشکده برای انجام امور فراغت از تحصیل طی جدول ذیل می : به استحضار می رساند

.نماییدتوانید با بخشهای مختلف ارتباط برقرار کرده و تسویه حساب 

ه و پس از پرنمودن صحبح اطالعات نمودتکمیل ( فارغ التحصیلی)درخواست تسویه حساب /در مرحله اول در بخش پیشخوان خدمت.1

درخواست در کارتابل شما باقی می ماند و همکار دانشکده نخواهد توانست  ،در صورت عدم تایید و ارسال .آن را تایید و ارسال نمایید

در ضمن در تمامی مراحل فارغ التحصیلی می توانید در گردش کار اقدامات انجام شده را رویت . برای شما انجام دهداقدامات بعدی را 

 .فرمایید

 .در بخش تسویه حسابهای داخلی می بایست با بخشهای ذیل تسویه حساب نمایید.2

 شماره تماس نام همکار واحد ردیف

برای کارشناس ارسال تصویر کارت پانچ شده )اداره آموزش 1

تصویر +تصویر عکس جدید+آموزش جهت ابطال کارت

تصویر + شناسنامه صفحه اول و بخش صدور شناسنامه

 (کارت ملی

آی دی تمامی همکاران آموزش در  همکاران آموزش

 .موجود می باشد (CFTIS)کانال تلگرام 

لطفا اطالعات کامل خود را برای همکار )سایت دانشکده 2

شماره .جهت تایید ارسال نماییدسایت در واتساپ 

 (دانشجویی و مقطع و نام و نام خانوادگی و رشته

 17771010090 ایرانمنشخانم 

 17719590397 خانم جعفربگلو (تماس/پیام در واتساپ) کتابخانه دانشکده 7

 ایکه عضو کتابخانه نبوده اند و  یمقطع کارشناس انیدانشجو یحساب با کتابخانه مرکز هیتسو : کتابخانه دانشگاه 9

:  خود به شماره همراه یو نام خانوادگ ییشماره دانشجو امکیتوانند با پ یبه  کتابخانه ندارند م( کتاب ای مهیجر)یبده

 .کنند هیبا کتابخانه تسو یکیبصورت الکترون  17111795511

را از  نامه انیشماره رکورد پا ستیبا ینشکده خود مکتابخانه دا هیپس از تسو  زین یارشد و دکتر یکارشناس انیدانشجو

 گریاستاندارد د یفرمت ها ای) wordنامه با فرمت   انیمتن کامل پا لیفا 2 اینموده و  افتیدر thesis.ut.ac.irآدرس 

 .ندیارسال نما  cthesis.lib@ut.ac.ir لیمیاعالم شده به آدرس ا لاز قب طی، مطابق شراpdfو (  latexهمچون 

اطالع از ثبت  یبرا. شما در سامانه گلستان ثبت خواهد شد هیتسو دینداشته باش یبه کتابخانه مرکز یکه بده یصورت در

 .دییبه سامانه گلستان مراجعه نما هیتسو

 17771795127 خانم کریمی امور دانشجویی و تغذیه 5

شماره .حتما با کارشناس خود ارتباط بگیرید، تا پس از بررسی در صورتی که پرونده شما دارای نقصی می باشد، حتما برطرف نمایید. 7

 .قابل رویت می باشد (ftis.ut.ac.ir)تماس و ایمیل همکاران اداره آموزش بر روی سایت دانشکده الهیات 

شما می بایست پس از . پیامکی ارسال خواهد شد، مبنی بر تایید گزارش فارغ التحصیلیپس از تایید گزارش برای شما دوست عزیز، . 9

دریافت مدرک تحصیلی تمامی بخشها را بارگزاری و /پیشخوان خدمت/دانش آموختگان/تایید گزارش، مجددا به سامانه جامع آموزش

 .ت ارسال شودتایید و ارسال نمایید تا مدرک تحصیلی برای شما به آدرس درج شده در سای

 با تشکر و آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان گرامی

 رئیس اداره آموزش


