
 بسمه تعالي

-0412 يليتحصسال دوممسال ياطالعيه انتخاب واحد ن

0410 

 (کارشناسي ارشد و دکتری تخصصي يليمقاطع تحصژه ي) و
ه را به دقت ين اطالعيموجود در ا یه بندهاياست کل یضرور، زيان عزيدانشجو

 ند.يمطالعه نما

رساند انتخاب واحد  يبه اطالع م ،همه دانشجویانبرای  موفقیتضمن آرزوی   

زیر اعالم شده  یطبق برنامه زمانبند 0410-0412 يلیتحصسالمسال دوم ین

. در گرفتانجام خواهد  بصورت آنالین sessسامانه ق یان از طریدانشجو توسط

 :کافي صورت گیردر توجه یاست به نکات ز ین مورد ضروریا

 01شنبهسه ي ال ماه بهمن 01 شنبهیکی در روزهاان ی( انتخاب واحد دانشجو0

 رفت:یانجام خواهد پذ 0041 ماه بهمن

  

 

در ابتدای شماره  sافزودن حرف (ی،  با ارائه کد کاربرSessسامانه ق یاز طر يستیان بای( دانشجو2

  وارد سیستم شوند.، و کلمه عبور خود (دانشجویي

 

 
 



چ یه تحصیالت تکمیليبوده و اداره  سامانه  متوجه  شخص دانشجو رمز عبور ت حفاظت از یمسئول( 3

 در قبال آن نخواهد داشت. يتیمسئول

 

، با دقت الزم 0در بند  ن شدهییتع يدر بازه زمان ست در هنگام انتخاب واحد ویبا يم انیدانشجو( 4

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

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

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

 

 پیوست همین اطالعیه هست.  sessراهنمای انتخاب واحد در سامانه 

 

از گزینه   0410-0412سال تحصیلي  دوم ه شده در نیمسالئدانشجویان عزیز جهت اطالع از دروس ارا

گروه آموزشي،  آموزشي بر روی لینک برنامه کالسي نیمسال کلیک کرده و در صفحه بازشده با انتخاب 

   قابل دسترس خواهد بود.ه شده ئدروس ارا

 

 
 



 

 
 

 

 

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

 ، امکان اخذ نداشته باشند یواحد – يه سالائرا به خاطر ار يدرس ،ام انتخاب واحدیکه در ا يانیدانشجو

  ، تماس تلفني و یا مراجعه حضوری به دانشکده مربوطه پیام سامانه سیستم  ارسال  قیتوانند از طر يم

 ند.یاقدام نما به کارشناس محترم دانشکده ارسال درخواست  نسبت به 



 
 

 

 
 

 کد پایان نامه کارشناسي ارشد و رساله دکتری به شرح جدول ذیل مي باشد:( 5

 کد درس عنوان درس

 011541011 پایان نامه کارشناسي ارشد

 011541000 نامه کارشناسي ارشد تمدید پایان

 011571030 رساله دکتری

 011541033 تمدید رساله دکتری

 

 



نچه نتوانند تا ترم پنجم فارغ التحصیل شوند ضروری است دانشجویان مقطع کارشناسي ارشد چنا( 1

رئیس دانشکده و مابعد فرم درخواست تمدید سنوات را تکمیل و پس از تایید استاد راهنما و  1برای ترم 

متفاوت 01و  1و  1)الزم به ذکر است فرم تمدید سنوات ترم  به اداره تحصیالت تکمیلي تحویل نمایند.

 مي باشد.( 1و 7از فرم تمدید سنوات ترم 

فارغ التحصیل شوند ضروری است برای  نهم( دانشجویان مقطع دکتری تخصصي چنانچه نتوانند تا ترم 7

ست تمدید سنوات را تکمیل و پس از تایید استاد راهنما و رئیس دانشکده به و مابعد فرم درخوا 01ترم 

 اداره تحصیالت تکمیلي تحویل نمایند.

نامه( گذرانده باشند  تمام دروس دوره را )به غیر از پایان( دانشجویان مقطع کارشناسي ارشد چنانچه 1

تایید شده را در ایام انتخاب واحد به باشد ضروری است فرم ترمیم معدل  04معدل کل آنها کمتر از اما 

 دانشکده مربوطه تحویل دهند.

مي باشد و غیبت بیش از حد مجاز به منزله صفر  01/3تعداد غیبت های مجاز در جلسات کالسي ( 1

  خواهد بود.

 

 

 شماره تماس کارشناسان محترم دانشکده ها

 
 تماس شماره نام دانشکده تماس شماره نام دانشکده

 14033451172 مهندسي پایه علوم دانشکده 14033451352 مهندسي برق دانشکده

 14033451415 دانشکده مهندسي مکانیک 14033451041 دانشکده مهندسي شیمي

 14033451110 دانشکده مهندسي پلیمر 14033451215 دانشکده مهندسي معدن

 14033451411 دانشکده مهندسي نفت 14033451430 دانشکده مهندسي مواد

 14033451453 دانشکده مهندسي پزشکي 14033451357 دانشکده مهندسي عمران

  14044552111 آموزشکده فني ورزقان

 

دانشجويان دوره آموزش الکترونيکي اطالعيه ها را از سايت و کانال های ارتباطي دانشکده آموزشهای 

 الکترونيکي پيگيری نمايند.

 14055443240شماره تماس: 

 

 تحصيالت تکميلياداره  –با آرزوی موفقيت                                                           

 


