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 ردخواست مدارک ساماهن الكترونيكي

 

 صفحه اصلی .2.1

وارد صفحه زير  مي توانديده ايشان ارسال گرد همراهتوجه به كلمه عبوري كه به با دانش آموخته پس از ثبت نام در سامانه 

 شود. در اين صفحه مشخصات اصلي دانش آموخته نمايش داده مي شود.

 

در هنمايي هايي راداده شده است، در اين قسمت در اين صفحه اطالعاتي كه مربوط به راهنمايي استفاده از سامانه است قرار 

 بپردازند.راهنما  مطالعهبه  قرار داده مي شود تا جهت سهولت كار با سامانهاختيار دانش آموخته 

 

 رخواستد .2.2

ا انتخاب ررشته، مقطع و دانشگاه خود، نوع درخواست مربوط به آن مقطع در صفحه درخواست دانش آموخته پس از انتخاب 

خاب مي نمايد و مي نمايد، مثال براي مقطع كارداني خود صدور و تحويل دانشنامه و ريز نمرات و مجوز مدرک تحصيلي را انت

درخواست  العات مربوط بهاطپس از كليك بر روي دكمه شروع درخواست  سپس بر روي دكمه شروع درخواست كليك مي نمايد.

شاهده نموده را م مي باشددر خصوص مدارک ارسالي مانند حجم و وضوح و ... كه مدارک الزم و توضيحاتي  انتخاب شده شامل

 اقدام به ارسال مي نمايد. ،و در صورت آماده بودن مدارک
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و وضوح  در اين قسمت مدارک مورد نياز و همچنين شرايط الزم و همچنين توضيحاتي در خصوص مدارک ارسالي مانند حجم

 و ... به دانش آموخته داده شده است و در صورت آماده بودن مدارک اقدام به ارسال مدارک مي نمايد. 
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 ردخواست مدارک ساماهن الكترونيكي

مي توان اينكار را  باشد كه از طريق منوي پاييني ارسال مدارکبه روز رساني آدرس امكان دارد براي اين درخواست احتياج به، 

  انجام داد.

 *** آدرس دقيق براي ارسال گواهينامه درخواستي با آدرس ابتدايي مي تواند متفاوت باشد. ***

 

ل مدارک وارد و جهت ارسا حاتيدرخواست دارد در قسمت توض يچنانچه دانش آموخته توضيحاتي در جهت تسريع روند بررس

 .ديكليك نماثبت و ارسال نهايي بايد آدرس محل سكونت فعلي خود را تاييد و بر روي دكمه 

 

 مشخصات .2.3

ن تاييد گرديده و توسط اداره دانش آموختگااين صفحه مشخصات دانش آموخته كه در زمان ثبت نام در سامانه وارد نموده در 

 است قابل مشاهده مي باشد.
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 بررسی .2.4

 چه وضعيتير بررسي هاي انجام شده براي هر كدام از درخواست ها و روند آن در سازمان و همچنين اينكه درخواست د كليه

(( دانش ماييدنبراي مشاهده پيام كارشناس اينجا كليك مي باشد در اين قسمت قابل مشاده است كه با كليك كردن بر روي ))

تيار دانش آموخته مشاهده نمايد. در اين قسمت نام كارشناس و شماره تماس كارشناس در اخآموخته مي تواند پيام كارشناس را 

 قرار داده شده تا در صورت نياز با ايشان تماس حاصل فرمايند.
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هت جقابل مشاهده است. عناوين گواهي هاي درخواستي عناوين درخواست هاي دانش آموخته نيز در سمت چپ صفحه در 

بررسي صورت  ودسترسي به هر كدام از درخواست ها دانش آموخته مي تواند روي نام درخواست مربوطه كليك نموده پيگيري و 

خواست در گرفته بر روي آن را مشاهده نمايد. همچنين دانش آموخته مي تواند درخواست هاي خود را بر اساس وضعيت در

 اهده نمايد.درخواست مش تيبر اساس وضع شيسمت چپ صفحه با عنوان نما

 

 اصالحات .2.5

 

ضعيت ومثال براي درخواست صدور مدرک در اين قسمت دانش آموخته وضعيت آخرين اصالحات را مي تواند داشته باشد، 

نوع گواهي يا  تحويل به پست مي توان شماره مرسوله را از اين طريق مشاهده نمود. براي محدود كردن درخواست ها بر اساس

روي  ت دانش آموخته بر روي يكي از عناوين سمت چپ مي تواند كليك نمايد. با كليك كردنوضعيت بررسي يا درخواس

 مي تواند وارد صفحه اي كه درخواست را ارسال نموده گردد.مشاهده درخواست 
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توانيد اصالحات  وارد صفحه درخواست ارسال شده مي گرديد كه در صورت لزوم مي اصالحبراي اصالح درخواست نيز با كليك بر روي 

 الزم را بر روي درخواست ارسال شده انجام دهيد.

 

 

 تغییر رمز عبور

اقدام به تغيير  صفحه يرمز عبور در گوشه سمت چپ باال رييتغ يبر رو كيدانش آموخته مي تواند پس از ورود به سامانه با كل

 خود در جهت باال بردن امنيت اطالعات و مدارک خود نمايد.رمز عبور 
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