
 بسمه تعالي

در مورد  دانشگاه صنعتی سهند اطالعيه مهم اداره آموزش

 99-96تحصيلی سال  دومانتخاب واحد نيمسال 

 (ویژه دوره های کاردانی وکارشناسی)  
، ضروری  99-96 دومدانشجویان عزیز قبل از اقدام به انتخاب واحد نيمسال 

 .است کليه بندهای موجود در این اطالعيه را به دقت مطالعه نمایند

 دوم مي رساند انتخاب واحد نيمسال دوره های فوق الذكر به اطالع كليه دانشجويان

طبق برنامه زمانبندی اعالم شده برای دانشجويان از طريق وب  95-96سال تحصيلي 

مورد ضروری است دانشجويان عزيز  در اين. انجام خواهد پذيرفتسايت آموزش 

 :به نکات زير توجه نمايند 
دانشجويان منوط به  كليه  95-96ي سال تحصيل دوم  لثبت نام و انتخاب واحد نيمسا  : تذکر

 .اطالع رساني گرديده است قبال رفع نواقص پرونده آنها خواهد بود كه 
 

طبق  59 ماه  بهمن 11  شنبهيک الي 9 شنبه  در روزهایانتخاب واحد دانشجويان ( 1

 :زير انجام خواهد پذيرفت زمانبندی  برنامه
 ماه بهمن  11روز  42ساعت   الي بهمن 9 روز   صبح  8از ساعت        (كارشناسي)و ماقبل  93وروديهای ( الف

  ماهبهمن   11  روز 42ساعت  الي  بهمن 9روز   ظهر  13 از ساعت                    ( كارشناسي)  92وروديهای  ( ب

 بهمن ماه 11  روز 42ساعت  الي  بهمن 11روز   صبح 8از ساعت                  ( كارشناسي)  95مهر  وروديهای( ج

 
همزمان با شروع كالسها با مراجعه به اداره كل آموزش نسبت   11/11/95روز دوشنبه  95وروديهای بهمن 

 .در كالسها طبق برنامه  اقدام نمايندبه دريافت برگه انتخاب واحد خود و شركت 
 :تذكر مهم

و  (2164111با كد  1بطور مثال رياضي )ويژه دانشجويان دوره های روزانه و شبانه 2پيش شماره دروس با  
با كد  1elبطور مثال رياضي )  (مجازی ) ويژه دانشجويان دوره های الکترونيکي 3پيش شماره  دروس با

جهت جلوگيری از بروز  دقت الزم ،لذا دانشجويان در هنگام انتخاب واحد دروس. مي باشد  (3164111
دروس غير مجاز توسط اداره كل آموزش  ،در صورت اشکال در انتخاب واحد .را داشته باشند مشکل 

 .وجود نخواهد داشت ها واحد انتخاب بعدی  حذف خواهد گرديد و امکان تصحيح



 

انتخاب واحد دانشجويان ، پس از كنترل وتاييد استاد راهنما، قطعي شده و دانشجويان الزم بذكر است كه 
 .از انتخاب واحد نهايي خود ، مطلع شوند سامانه آموزشي دانشگاه  بايستي  از طريق

 

 : تذكر مهم   

 سال دوم نيمسال بعد از انتخاب واحد اينترنتي برای  همه دانشجويان شاهد و ايثارگر مقطع كارشناسي

 استاد به واحد انتخاب تاييد جهت واحد، انتخاب فرم پرينت با دارند فرصت ماه بهمن 45 تا جديد تحصيلي

 .نمايند مراجعه خود دانشکده در ايثارگر و شاهد دانشجويان مشاور

الزم به ذكر است كه در صورت عدم مراجعه به استاد مشاور، پرتال آموزش اين دانشجويان بسته شده و 

 .قادر به حذف و اضافه و حتي انتخاب واحد در ترمهای آتي نخواهند بود

 
، وارد سيستم نرم افزاری سامانه آموزش/  دسترسي سريع/ سايت دانشگاه دانشجويان بايستي از طريق ( 4

 .اداره آموزش شده و با ارائه كد كاربری و كلمه عبور خود، نسبت به انتخاب واحد  اقدام نمايند

مسئوليتي در هيچ و اداره آموزش  بوده متوجه  شخص دانشجو سامانه  رمز عبور مسئوليت حفاظت از ( 3

 .قبال آن نخواهد داشت

 الزم وكافي ، با دقت1در بند  در بازه زماني تعيين شده مي بايست در هنگام انتخاب واحد و دانشجويان( 2

و مقررات آموزشي نسبت به  ها آيين نامه در چارچوب راهنما و اخذ نظر آنها تادپس از مشورت با اس

قطعی انتخاب واحد دانشجو ، ن شدهييزمانی تع بازه اتمام پس از  .انتخاب واحد اقدام نمايند

. برای انتخاب واحد آنها وجود نخواهد داشت اصالح و یا تغيير  و امکان خواهد بود

ذف و حداكثر ح را بر اساس مقررات، حداكثر دو درساضافه و  در ايام حذف وفقط دانشجويان مي توانند 

بديهي است عواقب ناشي از عدم دقت در مفاد اين اطالعيه بر عهده خود دانشجو . اضافه نمايند را دو درس

   .خواهد بود

كافي در هنگام انتخاب واحد دقت  به دانشجويان محترم اكيدا توصيه مي شود كه **** 

 .به اداره آموزش خودداری نمايندضوری نموده و از مراجعه ح
             

س ودر، واحد مي باشد و دانشجويان مي توانند در صورت تمايل  121 سقف واحد دوره كارشناسي (5

به عنوان درس اختياری  را واحد 4به ارزش  و مهارتهای زندگي دانشجويي هركدام  آشنايي با دفاع مقدس

انتخاب  خواهد بود  (معدل نيمسال و معدل كل)بدون تاثير در معدل  كه  مازاد بر دروس دوره خودو 

 .نمايند



درس پروژه   مي بايست  59-69سال تحصيلي  دومدر نيمسال  ،رنددانشجوياني كه فقط درس پروژه را دا( 6

آنها  حکم انصراف ،محسوب شده و مطابق آيين نامه آموزشي غايب در غيراينصورت. را انتخاب نمايند

 .صادر خواهد شد

 

 :درانتخاب درس پروژه دوره كارشناسي توجه به نکات زير ضروری مي باشد( 7

 در صورت  انتخاب مي نمايندرا در نيمسال اول هر سال تحصيلي  درس پروژه دانشجوياني كه ( الف 

با نيمسال دوم همان سال تحصيلي  برایمهلت آن را مي بايست  ،عدم اتمام آن تا پايان نيمسال انتخابي   

  .ودر پايان نيمسال دوم، نمره آن قطعي شود  تمديد ذيربط ،  تاييد استاد راهنما و دانشکده

دانشجوياني كه درس پروژه را در نيمسال دوم هر سال تحصيلي انتخاب مي نمايند، حداكثر تا پايان ( ب

 .دارند به اداره آموزش  ي آن را نهايشهريور ماه همان سال تحصيلي فرصت ارائه نمره 

نمايند تنها تا پايان نيمسال مي  ، اقدام به انتخاب درس پروژه اني كه در تابستان هر سال تحصيليدانشجوي( ج

 . دارندبه اداره آموزش اول سال تحصيلي بعدی فرصت ارائه نمره پروژه خود را 

طرف  ، نمره صفر برای اين درس از در فوق  شده مطابق با زمانبندی ذكردر صورت عدم ارائه نمره  پروژه 

 درس پروژه  است  كه  خواهد شد و دانشجو ملزم اداره آموزش در كارنامه آموزشي دانشجو درج 

 .ال بعدی مجددا انتخاب نمايدسدر نيمكارشناسي خود را 

، (ليست دروس پيوست همين اطالعيه مي باشد )  دروس گروه معارفدانشجويان بايستي جهت انتخاب (8

 ارزی هم)  قط يک درس از اين دروسفطبق برنامه زماني اعالم شده گروه معارف، نسبت به انتخاب 

، اداره آموزش از دروس گروه معارف درصورت انتخاب بيش از يک درساقدام نمايند و  (رعايت شود

 .و امکان ترميم واحد در اين مورد وجود نخواهد داشت اقدام نموده دروس مازاد،  نسبت به حذف

برنامه هشت و همچنين ...(اعم از پيش نياز،هم نيازو)كليه مقررات آموزشي دانشجويان ملزم به رعايت (9

 درس پيش نيازی كه به صورت هم نياز حق حذفضمنا دانشجويان  .دنمي باش ترمه رشته تحصيلي خود

   .د بوددانشجو خواه شخص برعهدهموارد، عدم رعايت اين  عواقبو انتخاب نموده اند را نداشته

 مربوطه  اساتيد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشکده بايستي با مشاوره  دانشجويان شاهد و ايثارگر( 11

 اقدام به انتخاب واحد  نمايند

محسوب شده و اين  انتخاب واحد با تاخير ،واحد در محدوده زماني تعيين شده عدم انتخاب( 11 

. نمايند كتبي خود را با داليل و مدارک كافي  به اداره آموزش ارائهدانشجويان ابتدا بايستي درخواست 

نسبت به انتخاب قبل از شروع كالسها ، پس از كسب موافقت شورای آموزشي،  بديهي است اين دانشجويان

 .خواهد شدداده  واحد 12 حداكثر دانشجويانقبيل به اين . واحد اقدام خواهند نمود

     (دارند برای فراغت از تحصيل واحد باقي مانده 42دانشجوياني كه حداكثر ) دانشجويان ترم آخر( 14 

درخواست دانشجو و موافقت دانشکده مجری در ايام  بامصوبات شورای آموزشي  اساس  بر ساير  مواردو

 .دبررسي خواهدش  حذف و اضافه



درصورت حذف درس و يا عدم  مربوطه  براساس آيين نامه آموزشي  94و  91دانشجويان ورودی ( 13

 د بودنمذكور خواه پرداخت شهريه برای انتخاب مجدد درسموفقيت در گذراندن واحد انتخابي ، ملزم به 

آن معدل س مذكور در احتساب در در درس افتاده ، نمرات افتاده قبلي در 12و در صورت اخذ نمره باالی 

  .خواهد شدبي تاثيرنيمسال و معدل كل دانشجو 

واحد  14  ( 94و  91به استثنای وروديهای ) ر نيمسال برای تمامي دانشجويان حداقل واحد انتخابي در ه (12

ملزم به  در هنگام انتخاب واحد  كه دانشجويان مي باشد ( واحد 12 ) 94و  91و برای دانشجويان ورودی 

مشمول     94و  91ورودی  الزم به توضيح است  حداقل واحد انتخابي دانشجويان  .رعايت آن مي باشند

 .واحد ميباشد 14،  93آيين نامه سال 

 كه با درخواست كتبي از مزايای آيين نامه ي دانشجويان كليهو )و به بعد  93دانشجويان ورودی ( 15

در صورت اخذ نمره قبولي  در دروس مردودی ، نمرات مردودی صرفا در  ، (اندبهره مند شده  93آموزشي 

 د بود و در محاسبهمورد نظر  موثر خواه در ميانگين نيمسال نمرات اين دروس  ولي هبود معدل كل بي تاثير 

        .لحاظ خواهند شد نيمسال و سنوات مجاز تحصيلي  مشروطي معدل 

 اداره كل آموزش                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                            


