بسمه تعالي

اطالعيه مهم اداره تحصيالت تکميلی در مورد انتخاب واحد

نيمسال اول سال تحصيلی 1044-1041
(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری)
ضمن آزوی صحت و سالمتی برای کلیه دانشجویان ،با توجه به راه اندازی سامانه جدید
آموزشی ،پیشاپیش از حسن همکاری و حوصله عزیزان دانشجو در جهت نهادینه کردن
سیستم جدید ،کمال تشکر و قدردانی را داشته ،خواهشمند است کلیه بندهای موجود
در این اطالعیه را به دقت مطالعه نمایند .الزم به ذکر است واحدهای اخذ شده پس از
بازه زمانی تعیین شده ،قطعی تلقی شده و امکان حذف و اضافه برای انتخاب واحد آنها
وجود نخواهد داشت .بدیهی است عواقب ناشی از عدم دقت در مفاد این اطالعیه بر
عهده خود دانشجو خواهد بود.
تذکر :ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی  1044-1933کلیه دانشجویان منوط به رفع
نواقص پرونده آنها خواهد بود که قبال از طریق اداره تحصیالت تکمیلی اطالع رسانی گردیده است.

 -1انتخاب واحد کلیه دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلی بدون درنظرگرفتن محدودیت سال
ورود در روزهای شنبه  02الی دوشنبه  00شهریور ماه  0022از طریق سامانه جدید آموزشی
انجام خواهد پذیرفت که در ادامه نحوه انتخاب واحد در سامانه جدید آموزشی توضیح داده شده
است.
توجه مهم  :پرداخت مالی شهریه دانشجویان برای انتخاب واحد نیمسال اول سال
تحصیلی  0022-0020به بعد از بازه انتخاب واحد موکول شده است که زمان
پرداخت آن متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.
 -1-1دانشجویان بایستی از طریق سامانه  ،http://sess.sut.ac.irبا ارائه شناسه کاربری (افزودن
حرف  sدر ابتدای شماره دانشجویی) و کلمه عبور (کدملی دانشجو) ،وارد سیستم شوند (شکل

 .)1الزم به ذکر است که لینک دسترسی سریع به سامانه جدید آموزشی در صفحه اول سایت در
قسمت دسترسی سریع با نام سامانه آموزش قرار گرفته است.
تذکر  :1مسئولیت حفاظت از رمز عبور مورد استفاده متوجه شخص دانشجو بوده و اداره تحصیالت تکمیلی
مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
تذکر  :2دانشجویان می بایست در هنگام انتخاب واحد و در بازه زمانی تعیین شده ،با دقت الزم وکافی پس از
مشورت با استاد راهنما و اخذ نظر آنها در چارچوب آیین نامه ها و مقررات آموزشی مطابق برنامه  0ترم رشته
تحصیلی خود نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند .پس از اتمام بازه زمانی تعیین شده ،انتخاب واحد دانشجو
قطعی خواهد بود و امکان اصالح یا تغییر برای انتخاب واحد آنها وجود نخواهد داشت.

شکل 1

 -2-1با کلیک بر روی گزینه ورود به ثبت نام مطابق شکل  2در زمان انتخاب واحد ،قادر به اخذ
دروس مطابق شکل  9خواهید بود .الزم به ذکر است که دانشجویان تحصیالت تکمیلی دروس مورد
نظر خود را از لیست دروس شکل  9که براساس برنامه ترمی دانشجو لحاظ شده است به صورت
موردی انتخاب و تایید می کنند .در نهایت مطابق شکل  0با انتخاب زمان و مکان برگزاری کالس
دروس انتخابی و تایید کردن آنها ،فرآیند انتخاب واحد انجام خواهد گرفت.

شکل 2

شکل 9

شکل 0

 -9-1دانشجویان عزیز جهت اطالع از کلیه دروس ارایه شده در نیمسال اول سال تحصیلی -1041
 ،1044با انتخاب گزینه آموزشی از پورتال شخصی مطابق شکل  5و سپس انتخاب برنامه کالسی در
بخش آموزشی مطابق شکل  6و در نهایت با انتخاب نیمسال و بخش مورد نظر مطابق شکل  7قابل
مشاهده خواهد بود.

شکل 5

شکل 6

شکل 7

 -0-1با توجه به امکان ارسال پیام از طریق سامانه برای کارشناس بخش مربوطه ،به دانشجویان
محترم اکیدا توصیه می شود که انتخاب واحد خود را با دقت کافی انجام دهند و درصورت بروز
مشکل از طریق سامانه به کارشناس بخش مربوطه مطابق شکل  8مبادرت به ارسال پیام نمایند و از
مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نمایند.

شکل 8

 -2کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی تا زمان دفاع از پایاننامه یا رساله در تمامی نیمسالها ملزم
به انتخاب واحد میباشند .عدم انتخاب واحد به منزله انصراف از تحصیل بوده و حکم عدم مراجعه
آنها صادر خواهد شد.
 -9دانشجویانی که واحدهای درسی خود را گذراندهاند ،باید حسب مورد نسبت به انتخاب واحد
سمینار ،پایاننامه ارشد ،تمدید پایاننامه ارشد ،آزمون جامع ،پایاننامه دکتری یا تمدید پایاننامه
دکتری اقدام نمایند.

 -0دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر  33اگر واحد درسی باقیمانده دارند ،الزم است واحد
پایاننامه را به همراه دروس باقیمانده انتخاب واحد نمایند .به شرط اینکه جمع واحدهای انتخابی
بیشتر از  10واحد نباشد و حداقل  18واحد درسی گذرانده داشته باشند.
 -5با توجه به اتمام سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی بهمن  37و قبل از آن
امکان انتخاب واحد برای آنها وجود نداشته و این گونه دانشجویان بعد از درخواست و تکمیل فرم
تمدید سنوات توسط دانشجو و تایید استاد راهنما و دانشکده به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه
ارجاع و تعیین تکلیف خواهد شد.
تذکر :درصورتی که دانشجویان بند  5نیازمند انتخاب واحد درسی به غیر از پایان نامه باشند نام دروس و کد انها را
در فرم تمدید سنوات (موجود در وبسایت اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه) تکمیل نموده و حداکثر تا روز سهشنبه
 29شهریور پس از تایید استاد راهنما و دانشکده به اداره تحصیالت تکمیلی تحویل دهند.

 -6دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که نیاز به اخذ درس ترمیم معدل دارند ،فرم ترمیم معدل
(موجود در وبسایت اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه) را براساس مقررات و آیین نامه تکمیل نموده و
پس از تایید استاد راهنما و دانشکده به اداره تحصیالت تکمیلی تحویل دهند.
 -7با توجه به اتمام سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری ورودی بهمن  35و قبل از آن ،این
دانشجویان الزم است فرم تمدید سنوات را تکمیل نموده ،همراه با مستندات به دانشکده مربوطه
تحویل دهند تا بعد از تایید استاد راهنما و دانشکده به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارجاع و
تعیین تکلیف خواهد شد.
 -8الزم بذکر است که انتخاب واحد دانشجویان ،پس از کنترل و تایید استاد راهنما ،قطعی شده و
دانشجویان بایستی از طریق سایت از انتخاب واحد نهایی خود ،مطلع شوند.
 -3دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی  1044-1041دچار بیماری کرونا شده باشند ،می
توانند با ارائه مدارک و مستندات الزم ،درخواست حذف نیمسال بدون احتساب سنوات نمایند که در
صورت پذیرش درخواست دانشجو ،مسئولیت و تبعات بعدی آموزشی (از قبیل مشکل انتخاب واحد
در نیمسالهای آتی و یا به حدنصاب نرسیدن تعداد واحدهای نیمسال آتی و یا عدم ارائه درس مورد
نظر وی) بر عهده خود دانشجو خواهد بود.
تذکر :تعداد غیبت های مجاز در جلسات کالسی  9/16می باشد و غیبت بیش از حد مجاز به منزله صفر خواهد
بود .ولی در صورت مثبت بودن بیماری کرونای دانشجو یا مثبت بودن بیماری کرونای اعضای درجه یک خانواده
مشروط به تایید پزشک معتمد دانشگاه  ،غیبت حداکثر دو هفته ای مربوط به عدم حضور در کالسها ناشی از
بیماری کرونا در همان بازه بیماری  ،جز غیبتهای  9/16محاسبه نخواهد شد.

 -14دانشجویان محترم در خصوص دروس اخذ شده به وب سایت دانشکده مربوطه مطابق جدول 1
مراجعه نموده و در صورت هر گونه مشکل با دفاتر دانشکده در ساعات اداری تماس حاصل فرمایند و
از مراجعه حضوری به دانشکده ها و اداره تحصیالت تکمیلی خودداری گردد.

با توجه به امکان ارسال پیام از طریق سامانه برای کارشناس بخش مربوطه ،به
دانشجویان محترم اکیدا توصیه می شود که انتخاب واحد خود را با دقت کافی انجام
دهند و درصورت بروز مشکل از طریق سامانه به کارشناس بخش مربوطه مبادرت به
ارسال پیام نمایند و از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نمایند.

جدول  .1وب سایت و شماره تلفن دانشکدههای دانشگاه صنعتی سهند
شماره تماس

آدرس سایت

نام دانشکده
مهندسی برق

40199053952

مهندسی مکانیک

40199058085

http://fa.ee.sut.ac.ir
http://fa.mech.sut.ac.ir

مهندسی نفت

40199053034

http://fa.pge.sut.ac.ir

مهندسی شیمی

99053103

http://fa.che.sut.ac.ir

مهندسی پلیمر

40199053431

http://fa.polymer.sut.ac.ir

مهندسی پزشکی

40199058059

http://fa.bme.sut.ac.ir

مهندسی عمران

40199053957

http://fa.cie.sut.ac.ir

مهندسی مواد

40199053091

http://fa.mae.sut.ac.ir

مهندسی معدن

40199053285

http://fa.mie.sut.ac.ir

علوم پایه

40199053472

http://fa.sci.sut.ac.ir

آموزشهای الکترونیکی

40190203611

http://www.vu-sahand.ir/elec

اداره تحصيالت تکميلی دانشگاه

