
  بسمه تعالی

در مورد  دانشگاه صنعتی سهند اطالعیه مهم اداره آموزش

  97- 98تحصیلی سال  دوم انتخاب واحد نیمسال 

  )ویژه دوره هاي کاردانی وکارشناسی(  

، ضروري  97-98 دومدانشجویان عزیز قبل از اقدام به انتخاب واحد نیمسال 

  .است کلیه بندهاي موجود در این اطالعیه را به دقت مطالعه نمایند

 دوم می رساند انتخاب واحد نیمسال دوره هاي فوق الذکر به اطالع کلیه دانشجویان

طبق برنامه زمانبندي اعالم شده براي دانشجویان از طریق وب  97-98سال تحصیلی 

مورد ضروري است دانشجویان عزیز  در این. انجام خواهد پذیرفتسایت آموزش 

  :به نکات زیر توجه نمایند 

دانشجویان منوط به  کلیه  97-98یسال تحصیل دوم  لثبت نام و انتخاب واحد نیمسا  : تذکر

  .اطالع رسانی گردیده است قبال رفع نواقص پرونده آنها خواهد بود که 

  

 79 ماه  بهمن11  شنبهپنج الی 8  شنبهدو در روزهايانتخاب واحد دانشجویان ) 1

  :زیر انجام خواهد پذیرفت زمانبندي  طبق برنامه

  ماه  بهمن 11پنجشنبه  روز  24ساعت   الی 8  دوشنبه  روز  صبح  8از ساعت     )کارشناسی(و ماقبل  95ورودیهاي ) الف

   ماه بهمن 11 پنجشنبه  روز 24ساعت  الی 9 سه شنبه روز   صبح 8 از ساعت                ) کارشناسی(  96ورودیهاي  ) ب

 ماه بهمن 11 پنجشنبه  روز 24ساعت  الی 10 شنبه ارچهروز   صبح  8از ساعت                 ) کارشناسی(  97 ورودیهاي) ج

  ماه بهمن  11پنجشنبه  روز  24ساعت   الی 8 دوشنبه  روز   صبح  8از ساعت         کلیه دانشجویان مقطع کاردانی ) د

  :تذکر مهم

با کد  1بطور مثال ریاضی (نوبت دوم ویژه دانشجویان دوره هاي روزانه و  4پیش شماره دروس با  

بطور مثال ریاضی (  )مجازي ( ویژه دانشجویان دوره هاي الکترونیکی 3پیش شماره  و دروس با )4162101

1el  لوگیري جهت ج دقت الزم ،لذا دانشجویان در هنگام انتخاب واحد دروس. می باشد  )3162101با کد

دروس غیر مجاز توسط اداره کل  ،در صورت اشکال در انتخاب واحد .را داشته باشند از بروز مشکل 

  .وجود نخواهد داشت ها واحد انتخاب بعدي  آموزش حذف خواهد گردید و امکان تصحیح

  



دانشجویان الزم بذکر است که انتخاب واحد دانشجویان ، پس از کنترل وتایید استاد راهنما، قطعی شده و 

 .از انتخاب واحد نهایی خود ، مطلع شوند سامانه آموزشی دانشگاه  بایستی  از طریق

 
  : تذکر مهم   

 سال دوم نیمسال بعد از انتخاب واحد اینترنتی براي  همه دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی

 واحد، انتخاب فرم پرینت با دارند فرصت سه روز پیش از تاریخ حذف و اضافه ترم  تا 79-89 تحصیلی

  .نمایند مراجعه خود دانشکده در ایثارگر و شاهد دانشجویان مشاور استاد به خود واحد  انتخاب تایید جهت

الزم به ذکر است که در صورت عدم مراجعه به استاد مشاور، پرتال آموزش این دانشجویان بسته شده و 

  .واحد در ترمهاي آتی نخواهند بودقادر به حذف و اضافه و حتی انتخاب 

  

، وارد سیستم نرم افزاري سامانه آموزش/  دسترسی سریع/ سایت دانشگاه دانشجویان بایستی از طریق ) 2

و کلمه عبور خود، نسبت به انتخاب واحد  اقدام  )شماره دانشجویی(اداره آموزش شده و با ارائه کد کاربري

  .نمایند

مسئولیتی در هیچ بوده و اداره آموزش  متوجه  شخص دانشجو سامانه  رمز عبور مسئولیت حفاظت از ) 3

  .قبال آن نخواهد داشت

 الزم وکافی ، با دقت1در بند  در بازه زمانی تعیین شده می بایست در هنگام انتخاب واحد و دانشجویان) 4

و مقررات آموزشی نسبت به  ها آیین نامه در چارچوب پس از مشورت با اساتید راهنما و اخذ نظر آنها

قطعی انتخاب واحد دانشجو ، ن شدهییزمانی تع بازه اتمام پس از  .انتخاب واحد اقدام نمایند

. براي انتخاب واحد آنها وجود نخواهد داشت و امکان اصالح و یا تغییر  خواهد بود

ذف و حداکثر ح را دو درساضافه و بر اساس مقررات، حداکثر  در ایام حذف وفقط دانشجویان می توانند 

بدیهی است عواقب ناشی از عدم دقت در مفاد این اطالعیه بر عهده خود دانشجو . اضافه نمایند را دو درس

     .خواهد بود

کافی در هنگام انتخاب واحد دقت  به دانشجویان محترم اکیدا توصیه می شود که **** 

  .نمایندضوري به اداره آموزش خودداري نموده و از مراجعه ح

              
گرایش /سقف واحد براي فراغت از تحصیل  دوره کارشناسی بر اساس سرفصلهاي مصوب هر رشته  )5

و  آشنایی با دفاع مقدسس ودرواحد می باشد و دانشجویان می توانند در صورت تمایل ،  140تعداد 

مازاد بر دروس دوره و به عنوان درس اختیاري  واحد 2به ارزش  مهارتهاي زندگی دانشجویی را هرکدام 

الزم به ذکر است درس مهارتهاي زندگی  .انتخاب نمایند که  با تاثیر در معدل کل خواهد بود  خود

 .دانشجویی مختص دانشجویان ترم اول تا ترم سوم می باشد



        تحصیلی سال دوم نیمسالدر  ،رنددابراي فراغت از تحصیل دانشجویانی که فقط درس پروژه را ) 6

محسوب شده و مطابق  غایب در غیراینصورت. نمایند واحد درس پروژه را انتخاب  می بایست  98-97

  .آنها صادر خواهد شد حکم انصراف ،آیین نامه آموزشی

دانشجویان متقاضی درس کار آموزي نیز قبل از مراجعه به محل کارآموزي  و شروع دوره ، حتما باید با ) 7

اقدام  97-98 تحصیلی سال دوم نیمسالنظر استادراهنماي خود، نسبت به انتخاب واحد کارآموزي در 

  .نمایند

  :درانتخاب درس پروژه دوره کارشناسی توجه به نکات زیر ضروري می باشد) 8

دانشجویانی که درس پروژه کارشناسی  را در نیمسال اول هر سال تحصیلی انتخاب می نمایند در ) الف 

عدم اتمام آن تا پایان نیمسال انتخابی، می بایست مهلت آن را براي نیمسال دوم همان سال تحصیلی  صورت 

  . مره آن قطعی شودبا تایید استاد راهنما و دانشکده ذیربط تمدید  ودر پایان نیمسال دوم، ن

دانشجویانی که درس پروژه کارشناسی را در نیمسال دوم هر سال تحصیلی انتخاب می نمایند، حداکثر ) ب

  .تا پایان شهریور ماه همان سال تحصیلی فرصت ارائه نمره نهایی آن را  به اداره آموزش  دارند

درس پروژه کارشناسی  می نمایند تنها تا  دانشجویانی که در تابستان هر سال تحصیلی، اقدام به انتخاب) ج

  . پایان نیمسال اول سال تحصیلی بعدي فرصت ارائه نمره پروژه خود را به اداره آموزش دارند

طرف  ، نمره صفر براي این درس ازمطابق با زمانبندي ذکر شده در فوق در صورت عدم ارائه نمره  پروژه 

رج  خواهد شد و دانشجو ملزم است  که  درس پروژه  اداره آموزش در کارنامه آموزشی دانشجو د

  .کارشناسی خود را در نیمسال بعدي مجددا انتخاب نماید

، )لیست دروس پیوست همین اطالعیه می باشد (  دروس گروه معارفدانشجویان بایستی جهت انتخاب )9

با رعایت       ( این دروسقط یک درس از فطبق برنامه زمانی اعالم شده گروه معارف، نسبت به انتخاب 

، اداره آموزش نسبت از دروس گروه معارف درصورت انتخاب بیش از یک درساقدام نمایند و  )هم ارزي

  .و امکان ترمیم واحد در این مورد وجود نخواهد داشت اقدام نموده دروس مازاد معارف ،  به حذف

و همچنین برنامه هشت ...)اعم از پیش نیاز،هم نیازو(ی دانشجویان ملزم به رعایت کلیه مقررات آموزش)10

 درس پیش نیازي که به صورت هم نیاز حق حذفضمنا دانشجویان . ترمه رشته تحصیلی خود می باشند

  .  وعواقب عدم رعایت این موارد، برعهده شخص دانشجو خواهد بود انتخاب نموده اند را نداشته

محسوب شده و این دانشجویان  انتخاب واحد با تاخیر ،نی تعیین شدهعدم انتخاب واحد در محدوده زما) 11

بدیهی است . نمایند ابتدا بایستی درخواست کتبی خود را با دالیل و مدارك کافی  به اداره آموزش ارائه

قبل از شروع کالسها ، نسبت به انتخاب واحد اقدام پس از کسب موافقت شوراي آموزشی،  این دانشجویان

  .خواهد شدداده  واحد 14 حداکثر دانشجویانقبیل به این . نمودخواهند 

 براي فراغت از تحصیل واحد باقی مانده 24دانشجویانی که حداکثر (  دانشجویان ترم آخردرخواست  ) 12 

مصوبات شوراي آموزشی با درخواست دانشجو  اساس  بر سایر  مواردو   )داشته ودر ترم قبل مشروط نبوده

  .دبررسی خواهدش  اضافهحذف و و موافقت دانشکده مجري در ایام 



براساس آیین نامه آموزشی مربوطه  درصورت حذف درس و یا عدم   92و  91دانشجویان ورودي ) 13

مذکور خواهند بود  پرداخت شهریه براي انتخاب مجدد درسموفقیت در گذراندن واحد انتخابی ، ملزم به 

در درس مردودي ، نمرات مردودي قبلی در درس مذکور در احتساب  14و در صورت اخذ نمره باالي 

  . معدل آن نیمسال و معدل کل دانشجو بی تاثیرخواهد شد

واحد  12)   92و  91به استثناي ورودیهاي ( حداقل واحد انتخابی در هر نیمسال براي تمامی دانشجویان ) 14

دانشجویان در هنگام انتخاب واحد ملزم به و  می باشد) واحد 14(  92و  91اي دانشجویان ورودي و بر

مشمول     92و  91الزم به توضیح است  حداقل واحد انتخابی دانشجویان ورودي . رعایت آن می باشند

  .باشد واحد می 12،  1393سال آموزشی آیین نامه 

وکلیه دانشجویانی که با درخواست کتبی از مزایاي آیین نامه  ( عد و به ب 93دانشجویان ورودي سال  ) 15

در دروس مردودي ، نمرات مردودي ، در صورت اخذ نمره قبولی )ه اندبهره مند شد 93آموزشی سال 

صرفا در معدل کل بی تاثیر  بوده ولی نمرات این دروس  در میانگین نیمسال مورد نظر  موثر خواهد بود و 

    .     دل  مشروطی نیمسال و سنوات مجاز تحصیلی  لحاظ خواهند شدمعدر محاسبه 

                                                                                                                            

  اداره کل آموزش                                                                                                                             

                                                                                                                                                                            
                                                                           


