
  بسمه تعالی

  1400-1401 یلیتحصسال دوممسال یاطالعیه انتخاب واحد ن

  )یوکارشناس یکاردان یلیمقاطع تحصژه ی( و

ه را به دقت ین اطالعیموجود در ا يه بندهایاست کل يضرور، زیان عزیدانشجو

  ند.یمطالعه نما

رساند  یبه اطالع م ،عزیز همه دانشجویانبراي  ضمن آرزوي صحت و سالمتی  

 يطبق برنامه زمانبند 1400-1401 یلیتحصسال دوم مسالیانتخاب واحد ن

. در گرفتانجام خواهد  آموزشیسامانه ق یان از طریدانشجو يبرازیر اعالم شده 

  : کافی صورت گیردر توجه یاست به نکات ز ين مورد ضروریا

  

 02 چهارشنبهی ال ماهبهمن  18 دوشنبهي در روزهاان یدانشجو) انتخاب واحد 1

  رفت:یر انجام خواهد پذیز يزمانبند طبق برنامه 1400 ماهبهمن 

   ماه بهمن 20 چهارشنبهروز 24ساعت  یال ماه بهمن18 شنبهدوروز صبح  8از ساعت    و ماقبل 98 يهایورودالف) 

  ماه بهمن 20چهارشنبهروز 24ساعت  یالماه بهمن  19 نبهشسه روز صبح  8از ساعت   99  يهایب) ورود

  بهمن ماه 20چهارشنبهروز 24ساعت  الیبهمن ماه  19 نبهسه شروز   12از ساعت    1400ج) ورودیهاي 

  

  

کلیه دانشجویان  1400-1401 سال تحصیلی دومثبت نام و انتخاب واحد نیمسال  :تذکر

که در سایت اداره آموزش اطالع رسانی گردیده منوط به رفع نواقص پرونده آنها خواهد بود 

  است.

  

 
در ابتداي شماره  sافزودن حرف ( ي،  با ارائه کد کاربرSessسامانه ق یاز طر یستیان بای) دانشجو2

   وارد سیستم شوند.، و کلمه عبور خود )دانشجویی

  

  

  



  
  

در  یتیچ مسئولیاداره آموزش هبوده و  سامانه متوجه شخص دانشجو رمز عبور ت حفاظت از یمسئول) 3

  قبال آن نخواهد داشت.

  

، با دقت الزم 1در بند  ن شدهییتع یدر بازه زمان ست در هنگام انتخاب واحد ویبا یم انیدانشجو) 4

 یو مقررات آموزش ها ن نامهییآ در چارچوب د راهنما و اخذ نظر آنهایپس از مشورت با اسات یوکاف

انتخاب واحد دانشجو ن شده، ییتع یبازه زمان اتمام پس از .ندینسبت به انتخاب واحد اقدام نما

  .انتخاب واحد آنها وجود نخواهد داشت ير  براییا تغیو امکان اصالح  خواهد بود یقطع

  

  
  



دانشجو را از لیست زیر که براساس چارت ترمی  دروس مورد نظر خودانتخاب واحد، دانشجو زمان در 

  کند. لحاظ شده است به صورت موردي انتخاب و ثبت می

  

  
  

از گزینه   1400-1401سال تحصیلی  دوم دانشجویان عزیز جهت اطالع از دروس ارایه شده در نیمسال

گروه آموزشی،  آموزشی بر روي لینک برنامه کالسی نیمسال کلیک کرده و در صفحه بازشده با انتخاب 

    دسترس خواهد بود. قابلدروس ارایه شده 

  
  

  



  
  
  
  

  
  
  
  

  

ن آن دسته از یر دانشکده ها داشته باشند و همچنیاز سا  یاز به انتخاب واحد درسیکه ن یانیدانشجو

 ، امکان اخذ نداشته باشند يواحد – یه سالیرا به خاطر ارا یدرس ،ام انتخاب واحدیکه در ا یانیدانشجو

ق ین دروس از طریاخذ اارسال درخواست نسبت به  سامانهسیستم ارسال پیام  قیتوانند از طر یم

  ند.یاقدام نماپیگیري درخواست خود دانشکده خود و 



  
  

  

  
  

توجه مهم : پس از ورود به سامانه در صورت داشتن هرگونه مشکل  در فرآیند انتخاب واحد ، امکان 

  وجود دارد. در داخل سامانه ارسال پیام به کارشناس مربوطه

  

حذف و  را ام حذف واضافه و بر اساس مقررات، حداکثر دو درسیدر افقط توانند  یان میدانشجو **

ه بر عهده ین اطالعیاز عدم دقت در مفاد ا یاست عواقب ناش یهیند. بدیاضافه نما را حداکثر دو درس

    خود دانشجو خواهد بود.

  



 ه یدا توصیان محترم اکیدانشجوبه با توجه به امکان ارسال پیام از طریق سامانه، **** 

 دانشگاه به  يو از مراجعه حضور انجام دهند یدقت کاف خود را باشود که  انتخاب واحد یم

  **** ند.ینما يخوددار

  

به عنوان  واحد 2به ارزش  را آشنایی با دفاع مقدسدانشجویان می توانند در صورت تمایل، درس  )5

   درس اختیاري و مازاد بر دروس دوره خود که داراي تاثیر در معدل کل خواهد بود انتخاب نمایند.

نیمسال ، الزم است در دانشجویانی که فقط درس پروژه کارشناسی را براي فراغت از تحصیل دارند) 6

محسوب شده  غایب غیراینصورت. در درس پروژه را انتخاب واحد نمایند 1400-1401 تحصیلیسال دوم

  آنها صادر خواهد شد. حکم انصراف و مطابق آیین نامه آموزشی،

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

- 1401سال تحصیلی  دومنیمسال با نظر استاد راهنماي خود، نسبت به انتخاب واحد کارآموزي در 

  اقدام نمایند. 1400

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

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

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

  تحصیلی با تایید استاد راهنما و دانشکده ذیربط تمدید و در پایان نیمسال دوم، نمره آن قطعی شود. 

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

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

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

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

انبندي ذکر شده در فوق ، از طرف اداره آموزش نمره صفر در صورت عدم ارائه نمره پروژه مطابق با زم

براي این درس در کارنامه آموزشی دانشجو درج  خواهد شد و دانشجو ملزم است  که  آن را در نیمسال 

  بعدي مجددا انتخاب نماید.

 یه مین اطالعیوست همیست دروس پی( ل دروس گروه معارفجهت انتخاب  یستیان بای)دانشجو9

ک درس از یقط فاعالم شده گروه معارف، نسبت به انتخاب   يم بندیو تقس یطبق برنامه زمان، )باشد

ک درس از دروس گروه یش از یدرصورت انتخاب بند و یاقدام نما )يهم ارز تی(با رعا ن دروسیا

مورد ن یم واحد در ایو امکان ترم معارف، اداره آموزش نسبت به حذف دروس مازاد معارف،  اقدام نموده

  وجود نخواهد داشت.

ن برنامه یازو...)و همچنیاز،هم نیش نی(اعم از پ یه مقررات آموزشیت کلیان ملزم به رعای)دانشجو10

 ازیکه به صورت هم نرا  يازیش نیدرس پان یباشند. ضمنا دانشجو یخود م یلیهشت ترمه رشته تحص

ن موارد، برعهده شخص دانشجو خواهد یا تیعواقب عدم رعا و توانند حذف نمایندنمی انتخاب نموده اند 

  بود.  



ن یمحسوب شده و ا ریانتخاب واحد با تاخ  ،ن شدهییتع ی) عدم انتخاب واحد در محدوده زمان11

از طریق  کارشناس رشته خود به   یل و مدارك کافیدرخواست خود را با دال یستیان ابتدا بایدانشجو

 ، قبل از شروع کالسهامجوز ان پس از کسب ین دانشجویاست ا یهی. بد ارایه دهندپیام در سامانه ارسال 

 واحد 14  تاحداکثراجازه انتخاب  انیل دانشجوین قبینسبت به انتخاب واحد اقدام خواهند نمود. به ا

  داده خواهد شد.

حداکثر  يا کارآموزیو  یبا احتساب پروژه کارشناسکه  یانی(دانشجو ان ترم آخریدانشجو)  درخواست 12

ر  موارد یسا ومانده یباق يانتخاب واحدها يبرا )باشند داشته لیفراغت از تحص يمانده برا یواحد باق 24

درخواست ارسال  با  يبا درخواست دانشجو و موافقت دانشکده مجر یآموزش يمصوبات شورااساس  بر

  .بود خواهد یبررس قابلدانشجو 

ا عدم یصورت حذف درس و در  ،همربوط یآموزشن نامه ییبراساس آ92و  91 يان ورودی) دانشجو13

خواهند بود و  درسهمان انتخاب مجدد  يه برایپرداخت شهرملزم به  یت درگذراندن واحد انتخابیموفق

در درس مذکور در احتساب  یقبل ي، نمرات مردود يدر درس مردود 14 يدر صورت اخذ نمره باال

 رخواهد شد. یتاث یمسال و معدل کل دانشجو بیمعدل آن ن

( وکلیه دانشجویانی که با درخواست کتبی از مزایاي آیین  96تا سال   93دانشجویان ورودي سال) 14

مربوطه،  درصورت حذف درس و  ین نامه آموزشییبراساس آ بهره مند شده اند)، 93نامه  آموزشی سال 

، نمرات يدر درس مردود 10 يدر صورت اخذ نمره باال، یگذراندن واحد انتخاب ت دریا عدم موفقی

 یول رخواهد شدیتاث یبدر پایان دوره  احتساب معدل کل دانشجو در در درس مذکور  یقبل يمردود

مسال ین یمسال مورد نظر  موثر خواهد بود و در محاسبه معدل مشروطین نیانگین دروس در مینمرات ا

  لحاظ خواهند شد.     یلیو سنوات مجاز تحص

آیین نامه آموزشی مربوطه،  درصورت حذف درس و یا  و ما بعد بر اساس  97ودي دانشجویان ور) 15

خواهند  پرداخت شهریه براي انتخاب مجدد همان درسعدم موفقیت درگذراندن واحد انتخابی ملزم به 

در نمرات مردودي قبلی در درس مذکور در درس مردودي ،  10بود و در صورت اخذ نمره باالي 

بی تاثیرخواهد شد ولی نمرات این دروس در میانگین در پایان دوره  احتساب معدل کل دانشجو 

نیمسال مورد نظر  موثر خواهد بود و در محاسبه معدل مشروطی نیمسال و سنوات مجاز تحصیلی  

  لحاظ خواهند شد.   

ان در هنگام یانشجودو  باشد یواحد م 12ان یدانشجو يمسال برایدر هر ن یحداقل واحد انتخاب)16

  واحد است) 14حداقل  92و 91( ورودي باشند.  یت آن میانتخاب واحد ملزم به رعا

دانشگاه ها فراغت  یینه کرونایام قرنطیکه ممکن است به خاطر ا یانیبه منظور مساعدت به دانشجو )17

مقاطع ان یر شود مقرر شد دانشجویدچار تاخ1400- 1401 یلیل آنها در سال تحصیاز تحص

جهت فراغت از   ل الزمیپتانس 1401ور یتا آخر شهر ین نامه آموزشییکه بر اساس آ ی/کارشناسیکاردان

را با نظر دانشکده مربوطه  حداکثر دو عنوان درسر ضوابط یت سایل را داشته باشند بتوانند با رعایتحص

  .ندیاحد نماانتخاب و 1400-1401 یلیسال تحص دوممسال یاز در نیش نیت پیو بدون رعا



که  ی، در صورتو به منظور مساعدت به دانشجویان دانشگاه یآموزش يبر اساس مصوبه شورا )18

 يواحد -ین درس به صورت سالیکرده باشد و ا یا حذف پزشکیک درس مردود شده یدر  ییدانشجو

دانشکده و نظر استاد  یکارشناس آموزش یباشد با  بررس يگریا چند درس دیک یاز یش نیارائه شود و پ

 يواحد -یاز (درس سالیش نیتواند بدون اخذ درس پ ید دانشکده، دانشجو میدانشجو و تائ يراهنما

 -ین صورت دانشجو ملزم است درس سالیدکه در ایوابسته را، انتخاب واحد نما يمورد اشاره) درس بعد

 ت انتخاب واحد خودیشود در اولو یکه ارائه م يبعد یلیمسال تحصین نیاز را در اولیش نیپ يواحد

ل مشخص شود که دانشجو یاز تحص يدر هر مرحله ا یلیار حذف آن) قرار دهد. اگر به هر دلی(بدون اخت

نسبت به اصالح انتخاب واحد دانشجو  اًت ننموده است، اداره آموزش رأسیاز شروط فوق را رعا یکی یحت

  رات الزم اقدام خواهد نمود.ییو اعمال تغ

مشروط نبوده و احتمال فارغ  یواحد گذرانده که در ترم قبل 100با حداقل یانیدانشجوتبصره: 

ش یپ يواحد- یدر درس سال يآنها وجود دارد، در صورت عدم مردود ينده برایدر دو ترم آ یلیالتحص

  ن مصوبه برخوردار شوند. یا يایتوانند از مزا یم زیاز نین

ضروري  است  يواحد - یاز آنها درس/دروس سالیش نیکه پ یانتخاب واحد درس/دروس يبرا توجه:

را از طریق سامانه به کارشناس دانشکده ارسال  واحدي - فرم درخواست اخذ درس سالی دانشجو، است 

  .کند

  

دچار بیماري کرونا شده خودشان  1400-1401سال تحصیلی  دوم) دانشجویانی که در نیمسال 19

می توانند با ارائه مدارك و در صورت طول درمان بیش از یک ماه و یا بستري در بیمارستان، باشند، 

مستندات الزم، درخواست حذف نیمسال بدون احتساب سنوات نمایند که در صورت پذیرش درخواست 

دانشجو، مسئولیت و تبعات بعدي آموزشی (از قبیل مشکل انتخاب واحد در نیمسال هاي آتی و یا به 

دنصاب نرسیدن تعداد واحدهاي نیمسال آتی و یا عدم ارائه درس مورد نظر وي) بر عهده خود دانشجو ح

 .خواهد بود

سقف مجاز  بر طبق مصوبه شوراي آموزشی دانشگاه، ،به شرایط خاص دوران بیماري کرونا) با توجه 20

در نظر گرفته  واحدهفده براي دانشجویان مشروط  1400- 1401 دوم در نیمسال واحدهاي انتخابی

  شده است.

دو عنوان در آستانه فراغت از تحصیل باشند عالوه بر  1400- 1401دوم دانشجویانی که در نیمسال  )21

نیز براي نیمسال یاد  واحد درسی 20سقف ، می توانند تا درس نظري معرفی به استاد در پایان نیمسال

 التحصیل شوندشده انتخاب واحد نموده و با گذراندن آنها فارغ 

می باشد و غیبت بیش از حد مجاز به منزله صفر  16/3) تعداد غیبت هاي مجاز در جلسات کالسی 22

در صورت مثبت بودن بیماري کروناي دانشجو یا مثبت بودن بیماري کروناي اعضاي ولی  خواهد بود.



هفته اي مربوط به عدم غیبت حداکثر دو  ،درجه یک خانواده مشروط به تایید پزشک معتمد دانشگاه

 محاسبه نخواهد شد. 16/3حضور در کالسها ناشی از بیماري کرونا در همان بازه بیماري، جز غیبتهاي 

به  93واحد درسی براي ورودي هاي  12با حفظ حداقل   فقط یک عنوان درس نظريامکان حذف  ) 23

 خواهد داشت.در قالب حذف تکدرس وجود هاي کاردانی و کارشناسی بعد دوره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  شماره تماس کارشناسان محترم دانشکده ها

  

  تماس شماره  نام دانشکده

  04133459352  دانشکده مهندسی برق

  04133459149  دانشکده مهندسی شیمی

  04133459285  دانشکده مهندسی معدن

  04133459431  دانشکده مهندسی مواد

  04133459357  دانشکده مهندسی عمران

  04133459072  مهندسی پایه علوم دانشکده

  04133458485  دانشکده مهندسی مکانیک

  04133459091  دانشکده مهندسی پلیمر

  04133459490  دانشکده مهندسی نفت

  04133458453  دانشکده مهندسی پزشکی

  04144552889  آموزشکده فنی ورزقان

  

  

  

 اداره کل آموزش –با آرزوي موفقیت                                                           

 


