
  بسمه تعالي
در مورد  دانشگاه صنعتي سهند اطالعيه مهم اداره آموزش
  98- 99تحصيلي سال دومانتخاب واحد نيمسال 

  كارداني وكارشناسي)مقاطع تحصيلي ( ويژه  
، ضروري 98- 99 دومدانشجويان عزيز قبل از اقدام به انتخاب واحد نيمسال 

  مطالعه نمايند. است كليه بندهاي موجود در اين اطالعيه را به دقت
مي رساند انتخاب واحد  فوق الذكرمقاطع تحصيلي  به اطالع كليه دانشجويان

طبق برنامه زمانبندي اعالم شده براي دانشجويان از  98-99تحصيلي سال ومد نيمسال
انجام خواهد پذيرفت. در اين مورد ضروري است سايت آموزش طريق وب 

  نمايند :دانشجويان عزيز به نكات زير توجه 
دانشجويان منوط به  كليه  98-99يسال تحصيل  دوم لثبت نام و انتخاب واحد نيمسا  : تذكر

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

 ماه  بهمن18جمعه الي بهمن 13 شنبهيك در روزهايانتخاب واحد دانشجويان  )1
 زير انجام خواهد پذيرفت: زمانبندي  طبق برنامه 89

  ماه بهمن 18 جمعهروز  24ساعت  الي بهمن ماه 13روز يكشنبه  صبح 8از ساعت   (كارشناسي)و ماقبل 95هاي  ) وروديالف

  ماه بهمن 18 جمعهروز  24ساعت  الي بهمن ماه 13روز يكشنبه  ظهر 12از ساعت  (كارشناسي) 96ب) ورودي هاي 

  ماه بهمن 18 جمعه روز 24ساعت  الي بهمن ماه 14روز دوشنبه   صبح 8از ساعت             (كارشناسي)  97هاي   ) وروديج

  ماه بهمن 18 جمعه روز 24ساعت  الي بهمن ماه 15 سه شنبهروز صبح  8از ساعت         (كارشناسي)98مهر  هاي ) وروديد

  ماه بهمن 18 جمعهروز  24ساعت  الي بهمن ماه 13روز يكشنبه  صبح 8از ساعت       ) كليه دانشجويان مقطع كاردانيه

دسترسي به سامانه انتخاب واحد تحت وب براي دانشجويان دوره آموزش هاي الكترونيكي(بدون توجه به توجه:
  انجام خواهد پذيرفت.  98بهمن ماه  16چهارشنبهبهمن الي  13روز يكشنبه سال ورودي آن ها) از 

  تذكر مهم:
با كد  1(بطور مثال رياضي نوبت دوم ويژه دانشجويان دوره هاي روزانه و  4پيش شماره دروس با  

    ( بطور مثال )مجازي ( ويژه دانشجويان دوره هاي الكترونيكي 3پيش شماره  و دروس با )4162101
جهت  دقت الزم ،مي باشد . لذا دانشجويان در هنگام انتخاب واحد دروس )3162101با كد  1elرياضي 

و عدم رعايت قوانين و  در صورت اشكال در انتخاب واحد .را داشته باشند جلوگيري از بروز مشكل 



دروس غير مجاز توسط اداره كل آموزش حذف خواهد گرديد و امكان مقررات آموزشي و آيين نامه ها، 
  وجود نخواهد داشت. ها واحد انتخاب بعدي  تصحيح

  
قطعي شده و دانشجويان  پس از كنترل وتاييد استاد راهنما،  ،انتخاب واحد دانشجويانالزم بذكر است كه 

 مطلع شوند. از انتخاب واحد نهايي خود سامانه آموزشي دانشگاه  بايستي  از طريق

 
وارد سيستم نرم افزاري ، سامانه آموزش/  سريعدسترسي سايت دانشگاه / ) دانشجويان بايستي از طريق 2

و كلمه عبور خود، نسبت به انتخاب واحد   شماره دانشجويي)( اداره آموزش شده و با ارائه كد كاربري
  اقدام نمايند.

مسئوليتي در هيچ بوده و اداره آموزش  متوجه  شخص دانشجو سامانه  رمز عبور مسئوليت حفاظت از ) 3
  داشت.قبال آن نخواهد 

 الزم وكافي با دقت، 1در بند  در بازه زماني تعيين شده مي بايست در هنگام انتخاب واحد و دانشجويان) 4
و مقررات آموزشي نسبت به  ها آيين نامه در چارچوب پس از مشورت با اساتيد راهنما و اخذ نظر آنها

قطعي انتخاب واحد دانشجو ن شده، ييبازه زماني تع اتمام پس از.انتخاب واحد اقدام نمايند
  . و امكان اصالح و يا تغيير  براي انتخاب واحد آنها وجود نخواهد داشت خواهد بود

ذف و حداكثر ح را اضافه و بر اساس مقررات، حداكثر دو درس در ايام حذف وفقط دانشجويان مي توانند 
اين اطالعيه بر عهده خود دانشجو  . بديهي است عواقب ناشي از عدم دقت در مفاداضافه نمايند را دو درس

     خواهد بود.

كافي دقت  خود را با انتخاب واحد **** به دانشجويان محترم اكيدا توصيه مي شود كه 
  **** .ضوري به اداره آموزش خودداري نمايندو از مراجعه ح انجام دهند

              
هاي مصوب هر رشته /گرايش  دوره كارشناسي بر اساس سرفصل سقف واحد براي فراغت از تحصيل  )5

و  آشنايي با دفاع مقدسس ودر، نشجويان مي توانند در صورت تمايلواحد مي باشد و دا 140تعداد 
مازاد بر دروس دوره و به عنوان درس اختياري  واحد 2به ارزش  مهارتهاي زندگي دانشجويي را هركدام 

الزم به ذكر است درس مهارتهاي زندگي  انتخاب نمايند. عدل كل خواهد بود تاثير در مداراي كه   خود
و ترم هاي باالتر نمي توانند آن را انتخاب واحد  دانشجويي مختص دانشجويان ترم اول تا ترم سوم مي باشد

 نمايند.

 دوم نيمسالدر  الزم است ،رنددابراي فراغت از تحصيل را  كارشناسي دانشجوياني كه فقط درس پروژه) 6
محسوب شده و مطابق  غايب . در غيراينصورتنمايند واحد درس پروژه را انتخاب  98-99 تحصيليسال

  آنها صادر خواهد شد. حكم انصراف ،آيين نامه آموزشي



، حتما بايد با عه به محل كارآموزي  و شروع دورهدانشجويان متقاضي درس كار آموزي نيز قبل از مراج) 7
اقدام  89-99 تحصيلي سال دوم نيمسالراهنماي خود، نسبت به انتخاب واحد كارآموزي در  نظر استاد

  نمايند.
  ) درانتخاب درس پروژه كارشناسي توجه به نكات زير ضروري مي باشد:8

تحصيلي انتخاب مي نمايند در را در نيمسال اول هر سالالف ) دانشجوياني كه درس پروژه كارشناسي 
تحصيلي آن را براي نيمسال دوم همان سال آن تا پايان نيمسال انتخابي مي بايست مهلتعدم اتمام  صورت 

  در پايان نيمسال دوم، نمره آن قطعي شود.  با تاييد استاد راهنما و دانشكده ذيربط تمديد و
تا ثر تحصيلي انتخاب مي نمايند حداكارشناسي را در نيمسال دوم هر سالب) دانشجوياني كه درس پروژه ك

  تحصيلي فرصت ارائه نمره نهايي آن را  به اداره آموزش  دارند.پايان شهريور ماه همان سال
ند تنها تا تحصيلي، اقدام به انتخاب درس پروژه كارشناسي  مي نمايدانشجوياني كه در تابستان هر سالج) 

  آموزش دارند. تحصيلي بعدي فرصت ارائه نمره پروژه خود را به اداره پايان نيمسال اول سال
نمره صفر  از طرف اداره آموزش ،طابق با زمانبندي ذكر شده در فوقمپروژه در صورت عدم ارائه نمره 

را در نيمسال آن در كارنامه آموزشي دانشجو درج  خواهد شد و دانشجو ملزم است  كه  براي اين درس 
  بعدي مجددا انتخاب نمايد.

، ( ليست دروس پيوست همين اطالعيه مي باشد ) گروه معارفدروس دانشجويان بايستي جهت انتخاب )9
(با رعايت        قط يك درس از اين دروسفطبق برنامه زماني اعالم شده گروه معارف، نسبت به انتخاب 

، اداره آموزش نسبت از دروس گروه معارف درصورت انتخاب بيش از يك درساقدام نمايند و  هم ارزي)
  و امكان ترميم واحد در اين مورد وجود نخواهد داشت. اقدام نموده دروس مازاد معارف،  به حذف

و همچنين برنامه هشت  و...) هم نياز )دانشجويان ملزم به رعايت كليه مقررات آموزشي (اعم از پيش نياز،10
 هم نياز درس پيش نيازي كه به صورت حق حذفترمه رشته تحصيلي خود مي باشند. ضمنا دانشجويان 

  وعواقب عدم رعايت اين موارد، برعهده شخص دانشجو خواهد بود.   انتخاب نموده اند را نداشته
محسوب شده و اين دانشجويان  انتخاب واحد با تاخير ،) عدم انتخاب واحد در محدوده زماني تعيين شده11

كه نمايند. بديهي است  آموزش ارائهابتدا بايستي درخواست كتبي خود را با داليل و مدارك كافي  به اداره 
نسبت به انتخاب واحد  قبل از شروع كالسهاپس از كسب موافقت شوراي آموزشي،  دانشجويان قبيل اين

  خواهد شد.داده  درسيواحد 14 حداكثراجازه انتخاب  دانشجويانقبيل . به اين اقدام خواهند نمود
با احتساب پروژه كارشناسي و يا كارآموزي (دانشجوياني كه   دانشجويان ترم آخردرخواست  ) 12 

ساير   وبراي انتخاب واحدهاي باقيمانده  )باشند داشته براي فراغت از تحصيل واحد باقي مانده 24حداكثر 
حذف و مصوبات شوراي آموزشي با درخواست دانشجو و موافقت دانشكده مجري در ايام اساس  بر موارد
  .بود خواهدبررسي  قابل اضافه

صورت حذف درس و يا عدم در ،هبراساس آيين نامه آموزشي مربوط 92و  91) دانشجويان ورودي 13
خواهند بود و  درسهمان پرداخت شهريه براي انتخاب مجدد ملزم به  ،موفقيت درگذراندن واحد انتخابي



، نمرات مردودي قبلي در درس مذكور در احتساب معدل در درس مردودي 14اخذ نمره باالي در صورت 
 آن نيمسال و معدل كل دانشجو بي تاثيرخواهد شد. 

در  10اخذ نمره باالي در صورت راساس آيين نامه آموزشي مربوطه، و به بعد ب 97) دانشجويان ورودي 14
 ي تاثيرخواهد شد، نمرات مردودي قبلي در درس مذكور در احتساب معدل كل دانشجو بدرس مردودي

معدل  مشروطي نيمسال ولي نمرات اين دروس در ميانگين نيمسال مورد نظر  موثر خواهد بود و در محاسبه 
     و سنوات مجاز تحصيلي  لحاظ خواهند شد.     

واحد  12)   92و  91) حداقل واحد انتخابي در هر نيمسال براي تمامي دانشجويان ( به استثناي وروديهاي 15
دانشجويان در هنگام انتخاب واحد ملزم به و  واحد) مي باشد 14(  92و  91براي دانشجويان ورودي و 

مشمول     92و  91حداقل واحد انتخابي دانشجويان ورودي الزم به توضيح است كه رعايت آن مي باشند. 
  باشد. واحد مي 12 نيز 1393سال آموزشي آيين نامه 

و به بعد ( وكليه دانشجوياني كه با درخواست كتبي از مزاياي آيين نامه   1393) دانشجويان ورودي سال16
نمرات مردودي  ،در دروس مردوديه اند)، در صورت اخذ نمره قبولي بهره مند شد 1393آموزشي سال 

صرفا در معدل كل بي تاثير  بوده ولي نمرات اين دروس در ميانگين نيمسال مورد نظر  موثر خواهد بود و 
  معدل  مشروطي نيمسال و سنوات مجاز تحصيلي  لحاظ خواهند شد.   سبه در محا

يا شي دانشگاه، در صورتي كه دانشجويي در يك درس مردود شده شوراي آموز اساس مصوبه) بر 17
واحدي ارائه شود و پيش نياز يك يا چند درس  -باشد و اين درس به صورت ساليحذف پزشكي كرده 

نظر استاد راهنماي دانشجو و تائيد دانشكده، دانشجو بررسي كارشناس آموزشي دانشكده و  ديگري باشد با 
انتخاب واحد  ،راوابسته واحدي مورد اشاره) درس بعدي  -مي تواند بدون اخذ درس پيش نياز (درس سالي

يلي واحدي پيش نياز را در اولين نيمسال تحص -نمايدكه در اين صورت دانشجو ملزم است درس سالي
شود در اولويت انتخاب واحد خود(بدون اختيار حذف آن) قرار دهد. اگر به هر دليلي در مي بعدي كه ارائه 

، اداره استشروط فوق را رعايت ننموده حتي يكي از دانشجو كه هر مرحله اي از تحصيل مشخص شود 
  اقدام خواهد نمود.آموزش رأساً نسبت به اصالح انتخاب واحد دانشجو و اعمال تغييرات الزم 

واحد گذرانده كه در ترم قبلي مشروط نبوده و احتمال فارغ التحصيلي در  100دانشجوياني با حداقلتبصره: 
         واحدي پيش نياز نيز -مردودي در درس سالي دو ترم آينده براي آنها وجود دارد، در صورت عدم

   مي توانند از مزاياي اين مصوبه برخوردار شوند.

 - كه پيش نياز آنها درس/دروس سالي دروسيدرس/فرآيند گردش كار براي انتخاب واحد  توجه:
د تااسكارشناس آموزشي دانشكده، و الزم است دانشجو،  واحدي است در فرم پيوست مشخص شده است

به نوبه خود با رعايت ساير ضوابط نسبت به بررسي موضوع و تاييد قسمت  راهنما و دانشكده، هر كدام
اختيار كارشناس آموزشي دانشكده ذيربط قرار گيرد تا در نهايت فرم تاييد شده در  مربوطه اقدام نمايد و



نموده و يك نسخه رونوشت از اقدام در سامانه سما واحدي مورد نظر -نسبت به انتخاب واحد درس سالي
  .فرم تكميل و تاييد شده را به اداره آموزش جهت اقدامات بعدي ارسال نمايد

                                                                                                                            
                       آموزش اداره كل                                                                                                                             

                                                                           


