
 بسمه تعالي

در مورد  سهند يدانشگاه صنعت اطالعيه مهم اداره آموزش

 1399-1400 يليتحصسال دوممسال يانتخاب واحد ن

 (يوکارشناس يکاردان يليمقاطع تحصژه ي) و
 ي، ضرور1399-1400دوم مسال يز قبل از اقدام به انتخاب واحد نيان عزيدانشجو

 ند.يبه دقت مطالعه نما ه راين اطالعيموجود در ا يه بندهاياست کل

رساند انتخاب واحد  يم فوق الذكر يليمقاطع تحص به اطالع كليه دانشجويان

 ياعالم شده برا يطبق برنامه زمانبند 1399-1400 يليتحصسال دوم مسالين

ن مورد يرفت. در ايانجام خواهد پذت آموزش يساق وب يان از طريدانشجو

 ند :ير توجه نمايز به نکات زيان عزياست دانشجو يضرور
ان يدانشجو ه يكل 1399-1400يليسال تحص دوم لمسايثبت نام و انتخاب واحد ن :تذکر

ده يگرد ياطالع رسان ت اداره آموزش يدر سامنوط به رفع نواقص پرونده آنها خواهد بود كه 
 است.

 

بهمن 29چهارشنبه ي البهمن 27شنبهدوي در روزهاان ي( انتخاب واحد دانشجو1

 رفت:ير انجام خواهد پذيز  يزمانبند طبق برنامه 99 ماه
  بهمن ماه 29چهارشنبه روز 24ساعت  يال ماهبهمن  27 شنبهدوروز  صبح 8از ساعت  (يو ماقبل )كارشناس 97يهايالف( ورود

 ماه بهمن 29چهارشنبه روز 24ساعت  يال ماهبهمن 28روز سه شنبه صبح 8از ساعت  (ي)كارشناس  98  يهايب( ورود

 ماه بهمن 29چهارشنبه روز 24ساعت  الي ماهبهمن 28روز سه شنبه ظهر 12از ساعت  (ي)كارشناس 99 يهايج( ورود

  بهمن ماه 29چهارشنبه روز 24ساعت  الي ماهبهمن  27 شنبهدوروز  صبح 8از ساعت  د( كليه دانشجويان مقطع كارداني 

  

 تذكر مهم:
با كد  1 ياضي)بطور مثال رنوبت دوم روزانه و  يدوره هاان يژه دانشجويو 4ش شماره يپدروس با  

) بطور مثال  ( يمجاز) يکيالکترون يان دوره هايژه دانشجويو 3ش شماره يپ و دروس با (4162101
جهت  دقت الزم ،ان در هنگام انتخاب واحد دروسيباشد . لذا دانشجو يم (3162101با كد  1el ياضير

ر مجاز توسط اداره يدروس غ ،در صورت اشکال در انتخاب واحد.را داشته باشند از بروز مشکل  يريجلوگ
 وجود نخواهد داشت. ها واحد انتخاب  يبعد حيد و امکان تصحيكل آموزش حذف خواهد گرد

 

شده و  يد استاد راهنما، قطعييان ، پس از كنترل وتايالزم بذكر است كه انتخاب واحد دانشجو
 مطلع شوند. خود يياز انتخاب واحد نها دانشگاه  يسامانه آموزش قياز طر  يستيان بايدانشجو



 

ستم نرم ي، وارد سع / سامانه آموزشيسر يت دانشگاه / دسترسيساق ياز طر يستيان باي( دانشجو2

و كلمه عبور خود، نسبت به انتخاب  (ييشماره دانشجو(ياداره آموزش شده و با ارائه كد كاربر يافزار

 ند.يواحد  اقدام نما

در  يتيچ مسئوليبوده و اداره آموزش ه سامانه  متوجه  شخص دانشجورمز عبور ت حفاظت از يمسئول( 3

 قبال آن نخواهد داشت.

، با دقت الزم 1در بند  ن شدهييتع يدر بازه زمان ست در هنگام انتخاب واحد ويبا يم انيدانشجو( 4

 يو مقررات آموزش ها ن نامهييآ در چارچوب د راهنما و اخذ نظر آنهايپس از مشورت با اسات يوكاف

انتخاب واحد دانشجو ن شده، ييتع يبازه زمان اتمام پس از .ندينسبت به انتخاب واحد اقدام نما

 .انتخاب واحد آنها وجود نخواهد داشت ير  براييا تغيو امکان اصالح و  خواهد بود يقطع

ن آن دسته از ير دانشکده ها داشته باشند و همچنياز سا  ياز به انتخاب واحد درسيكه ن يانيدانشجو

امکان اخذ نداشته باشند  يواحد – يه ساليرا به خاطر ارا يام انتخاب واحد درسيكه در در ا يانيدانشجو

ن دروس از ينسبت به اخذ ا ليميا ارسال اي يق تماس تلفنياز طر ماهاسفند 2 شنبه  توانند در روز ي، م

ن محترم دفتر يا مسئوليدانشکده ها  يق دانشکده خود و با كمک كارشناسان محترم  آموزشيطر

 ند.يدانشکده ها   اقدام نما

 

حذف و  را ام حذف واضافه و بر اساس مقررات، حداكثر دو درسيدر افقط توانند  يان ميدانشجو **

ه بر عهده ين اطالعياز عدم دقت در مفاد ا ياست عواقب ناش يهيند. بدياضافه نما را حداكثر دو درس

   خود دانشجو خواهد بود.

 

 شود  يه ميدا توصيان محترم اكي* به دانشجو

 *.انجام دهند يدقت كاف خود را باانتخاب واحد  جهت جلوگيري از بروز هرگونه مشکل،

 
            

ش يمصوب هر رشته /گرا يبر اساس سرفصلها يدوره كارشناس ليفراغت از تحص يسقف واحد برا (5

، با دفاع مقدس ييآشنا، دروس ليتوانند در صورت تما يان مينشجوباشد و دا يواحد م 140تعداد 

و مازاد بر دروس دوره خود  ياريبه عنوان درس اخت واحد 2را هركدام  به ارزش ست يط زيشناخت مح

كار  يدرس مباندانشجويان مي توانند ن يهمچن ند.يخواهد بود انتخاب نمار در معدل كل يتاث يداراكه  

واحد بدون  2به ارزش  يرياشتغال پذ يش توانمنديطرح افزا  ييبه عنوان درس مهارت افزارا  ينيآفر

 ند.يانتخاب نما)ولي با درج نمره در كارنامه( معدل كل بدون تاثير در ر در تعداد واحدگذرانده و يتاث

 مساليندر  الزم است ،ل دارنديفراغت از تحص يرا برا يكارشناس كه فقط درس پروژه يانيدانشجو( 6

محسوب شده  بيغا نصورتيراي. در غنديدرس پروژه را انتخاب واحد نما1399-1400يليتحصسالدوم 

الزم به ذكر است فرصت ارايه پروژه   آنها صادر خواهد شد. حکم انصراف،ين نامه آموزشييو مطابق آ

مي باشد كه در صورت اتمام  99ن اسفند ماه تا پايا 1399-1400كارشناسي نيمسال اول سال تحصيلي 

 نخواهد بود. 1399-1400تا اين تاريخ، نياز به انتخاب واحد درس پروژه در نيمسال دوم سال تحصيلي 



د ي، حتما باو شروع دوره  ياز مراجعه به محل كارآموزز قبل ين يدرس كار آموز يان متقاضي( دانشجو7

  -1400يليتحص سال دوم مساليندر  يخود، نسبت به انتخاب واحد كارآموز يراهنما با نظر استاد

 ند.ياقدام نما1399

 باشد: يم ير ضروريتوجه به نکات ز ي( درانتخاب درس پروژه كارشناس8

در  ،ندينما يانتخاب م يليتحص مسال اول هر ساليرا در ن يكه درس پروژه كارشناس يانيالف ( دانشجو

-مسال دوم همان سالين يآن را برا ست مهلتيبا يم يمسال انتخابيان نيصورت عدم اتمام آن تا پا

 شود.  يمسال دوم، نمره آن قطعيان نيدر پا د ويربط تمديد استاد راهنما و دانشکده ذييبا تا يليتحص

ند ينما يانتخاب م يليتحص مسال دوم هر ساليرا در ن يارشناسكه درس پروژه ك يانيب( دانشجو

 آن را  به اداره آموزش  دارند. ييفرصت ارائه نمره نها يليتحصور ماه همان ساليان شهريثر تا پاحداك

تا ند، ينما يم  ي، اقدام به انتخاب درس پروژه كارشناسيليتحصكه در تابستان هر سال يانيدانشجوج( 

 فرصت ارائه نمره پروژه خود را به اداره آموزش دارند.  يبعد يليتحصمسال اول ساليان نيپا

نمره صفر  از طرف اداره آموزش ذكر شده در فوق ، يپروژه مطابق با زمانبنددر صورت عدم ارائه نمره 

مسال يرا در نآن دانشجو درج  خواهد شد و دانشجو ملزم است  كه   ين درس در كارنامه آموزشيا يبرا

 د.يمجددا انتخاب نما يبعد

باشد  يه مين اطالعيوست هميست دروس پي) ل دروس گروه معارفجهت انتخاب  يستيان باي(دانشجو9

ن ياک درس از يقط فاعالم شده گروه معارف، نسبت به انتخاب   يم بنديو تقس ي، طبق برنامه زمان(

ک درس از دروس گروه معارف، يش از يدرصورت انتخاب بند و ياقدام نما (يهم ارز تي)با رعا دروس

ن مورد وجود يم واحد در ايو امکان ترم اداره آموزش نسبت به حذف دروس مازاد معارف،  اقدام نموده

 نخواهد داشت.

ن برنامه يازو...(و همچنياز،هم نيش ني)اعم از پ يه مقررات آموزشيت كليان ملزم به رعاي(دانشجو10

 ازيكه به صورت هم نرا  يازيش نيدرس پان يباشند. ضمنا دانشجو يخود م يليهشت ترمه رشته تحص

ن موارد، برعهده شخص دانشجو خواهد يت ايعواقب عدم رعا و نمي توانند حذف نمايندانتخاب نموده اند 

 بود.  

ن يمحسوب شده و اريانتخاب واحد با تاخ ،ن شدهييتع ي( عدم انتخاب واحد در محدوده زمان11

ند. يبه اداره آموزش ارائه نما  يل و مدارک كافيخود را با دال يدرخواست كتب يستيان ابتدا بايدانشجو

نسبت به  ، قبل از شروع كالسهايآموزش يان پس از كسب موافقت شوراين دانشجوياست ا يهيبد

داده خواهد واحد 14تا حداكثراجازه انتخاب  انيل دانشجوين قبيانتخاب واحد اقدام خواهند نمود. به ا

 شد.

حداكثر  يا كارآموزيو  يبا احتساب پروژه كارشناسكه  ياني)دانشجوان ترم آخريدانشجو(  درخواست 12

ر  موارد يسا ومانده يباق يانتخاب واحدها يبرا (باشند داشته ليفراغت از تحص يمانده برا يواحد باق 24

 حذف و اضافهام يدر ا يبا درخواست دانشجو و موافقت دانشکده مجر يآموزش يمصوبات شورااساس  بر

 .بود خواهد يبررس قابل

ا عدم يصورت حذف درس و در  ،همربوط ين نامه آموزشييبراساس آ 92و  91 يان ورودي( دانشجو13

خواهند بود و  درسهمان انتخاب مجدد  يه برايپرداخت شهرملزم به  يت درگذراندن واحد انتخابيموفق



در درس مذكور در احتساب  يقبل ي، نمرات مردود يدر درس مردود 14 يدر صورت اخذ نمره باال

 رخواهد شد. يتاث يمسال و معدل كل دانشجو بيمعدل آن ن

ا عدم يمربوطه،  درصورت حذف درس و  ين نامه آموزشييو به بعد براساس آ 97 يان ورودي( دانشجو14

 ي، نمرات مردوديدر درس مردود 10 يدر صورت اخذ نمره باال، يگذراندن واحد انتخاب ت دريموفق

ن دروس در ينمرات ا يول رخواهد شديتاث يدر درس مذكور در احتساب معدل كل دانشجو ب يقبل

مسال و سنوات مجاز ين يمسال مورد نظر  موثر خواهد بود و در محاسبه معدل مشروطين نيانگيم

 واهند شد.     لحاظ خ  يليتحص

ان در يدانشجوو  باشد يواحد م 12ان يدانشجو يتمام يمسال برايدر هر ن ي( حداقل واحد انتخاب15

 باشند.  يت آن ميهنگام انتخاب واحد ملزم به رعا

ن نامه  ييآ ياياز مزا يكه با درخواست كتب يانيه دانشجويو به بعد ) وكل  93سال يان ورودي( دانشجو16

 ينمرات مردود ،يدر دروس مردود ياند(، در صورت اخذ نمره قبوله بهره مند شد 93سال  يآموزش

مسال مورد نظر  موثر خواهد بود ين نيانگين دروس در مينمرات ا ير  بوده وليتاث يصرفا در معدل كل ب

 لحاظ خواهند شد.      يليمسال و سنوات مجاز تحصين يو در محاسبه معدل  مشروط

دانشگاه ها فراغت  يينه كرونايام قرنطيكه ممکن است به خاطر ا يانيمساعدت به دانشجوبه منظور  (17

ان مقاطع ير شود مقرر شد دانشجويدچار تاخ1399-1400 يليل آنها در سال تحصياز تحص

جهت فراغت از   ل الزميپتانس 1400ور يتا آخر شهر ين نامه آموزشييكه بر اساس آ ي/كارشناسيكاردان

ر ضوابط حداكثر دو عنوان درس را با نظر دانشکده مربوطه يت ساياشته باشند بتوانند با رعال را ديتحص

 .نديانتخاب واحد نما 1399-1400 يليمسال دوم سال تحصياز در نيش نيت پيو بدون رعا

كه  ي، در صورتو به منظور مساعدت به دانشجويان دانشگاه يآموزش ي( بر اساس مصوبه شورا18

 يواحد -ين درس به صورت ساليكرده باشد و ا يا حذف پزشکيک درس مردود شده يدر  ييدانشجو

دانشکده و نظر استاد  يكارشناس آموزش يباشد با  بررس يگريا چند درس ديک ياز يش نيارائه شود و پ

 يواحد -ياز )درس ساليش نيتواند بدون اخذ درس پ يد دانشکده، دانشجو ميدانشجو و تائ يراهنما

 -ين صورت دانشجو ملزم است درس ساليدكه در ايوابسته را، انتخاب واحد نما يمورد اشاره( درس بعد

 ت انتخاب واحد خوديشود در اولو يكه ارائه م يبعد يليمسال تحصين نياز را در اوليش نيپ يواحد

ود كه دانشجو ل مشخص شياز تحص يدر هر مرحله ا يليار حذف آن( قرار دهد. اگر به هر دلي)بدون اخت

ت ننموده است، اداره آموزش رأساً نسبت به اصالح انتخاب واحد دانشجو ياز شروط فوق را رعا يکي يحت

 رات الزم اقدام خواهد نمود.ييو اعمال تغ

مشروط نبوده و احتمال فارغ  يواحد گذرانده كه در ترم قبل 120با حداقل يانيدانشجوتبصره: 

از يش نيپ يواحد-يدر درس سال يآنها وجود دارد، در صورت عدم مردود ينده برايدر ترم آ يليالتحص

 ن مصوبه برخوردار شوند. يا يايتوانند از مزا يز مين

 يواحد -ياز آنها درس/دروس ساليش نيكه پ يانتخاب واحد درس/دروس يند گردش كار برايفرآ توجه:

دانشکده، استاد راهنما  يآموزش وست مشخص شده است و الزم است دانشجو، كارشناسياست در فرم پ

د قسمت مربوطه ييموضوع و تا ير ضوابط نسبت به بررسيت سايو دانشکده، هر كدام به نوبه خود با رعا

رد تا نسبت يربط قرار گيدانشکده ذ يار كارشناس آموزشيد شده در اختييت فرم تايد و در نهاياقدام نما



ک نسخه رونوشت از فرم يسامانه سما اقدام نموده و  مورد نظر در يواحد-يبه انتخاب واحد درس سال

 .ديارسال نما يد شده را به اداره آموزش جهت اقدامات بعدييل و تايتکم

 د(يانجام آن را از دانشکده مربوطه نما يريگيل دانشکده ارسال و پيميل و آنرا به ايرا را تکم يوستي)دانشجو فرم پ

 الکترونيکي پست آدرس تماس شماره نام دانشکده

 mat-edu@sut.ac.ir 04133459431 دانشکده مهندسي مواد

 دانشکده مهندسي شيمي
04133459149 

04133459145 

zaheri@sut.ac.ir 

hmaghsoudi@sut.ac.ir 

 novin@sut.ac.ir 04133459285 دانشکده مهندسي معدن

 office-civil@sut.ac.ir 04133459357  دانشکده مهندسي عمران

 h_elmi@sut.ac.ir 04133459352 دانشکده مهندسي برق

 polymer@sut.ac.ir 04133459091 دانشکده مهندسي پليمر

 officeoilandgas@sut.ac.ir 04133459490  دانشکده مهندسي نفت

 info.mech@sut.ac.ir 04133458451 دانشکده مهندسي مکانيک

 info.bme@sut.ac.ir 04133458453  دانشکده مهندسي پزشکي

 office-science@sut.ac.ir 04133459072 مهندسي پايه علوم دانشکده

 khaleghi@sut.ac.ir 04144552889  آموزشکده فني ورزقان

 

 

 

 

 

 اداره كل آموزش     
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