
 قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی

با سالم و آرزوی تندرستی و سالمتی برای دانشجویان عزیز و با تشکر از همکاری و مشارکت دانشجویان در امر 

ناشی از شیوع ویروس کرونا و  98-99آموزش الکترونیکی و با توجه به شرایط خاص نیمسال دوم سال تحصیلی 

، موارد زیر جهت  آنها و تسهیل فرآیند انجام امورات آموزشییان گرامی کاهش دغدغه آموزشی دانشجوبا هدف 

 اطالع دانشجویان اعالم می گردد:

و دانشجویان دوره های  هاین اطالعیه مختص دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه بود

 .اداره تحصیالت تکمیلی پیگیری نمایند تحصیالت تکمیلی موارد آموزشی خود را از اطالعیه های

از مراجعه حضوری به دانشگاه اجتناب  برای پیگیری درخواستهای آموزشی خود، دانشجویان (1

 .کرده و کلیه درخواستهای خود را بصورت الکترونیکی دنبال کنند

 شود.انجام می آموزش  کل  درخواستهای دانشجویی در دو بخش دانشکده و ادارهبه این منظور، 

درخواستهایی که بایستی توسط  از طریق دانشکده و درخواستهای دانشجویی مختص دانشکده ها

بررسی و انجام شود از طریق آدرس پست الکترونیکی که ذیال اعالم شده است انجام  اداره کل آموزش

 میگیرد.

 حذف  تکدرس  (2

به درس نظری عنوان  2بر طبق تصمیم شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه امکان حذف 

برای دانشجویان مقاطع کاردانی و  باقی مانده پس از حذف دروس  واحد 10 تعداد حداقلشرط 

جلسات امکانپذیر   16/5که امکان حذف این دروس با رعایت سقف غیبت    وجود داردکارشناسی 

        ارایه واحدی –دروس تخصصی در دانشگاه به صورت سالی خیلی از لذا  با توجه به اینکه  .است

جهت جلوگیری از بروز مشکالت عدیده ، توصیه می شود که دانشجویان خود را مجاب به  می شوند، 

و عدم حذف دروس نیمسال امتحانات پایان نیمسال  ، آنالین شرکت فعال در کالسهای درسی مجازی 

چنانچه دانشجو  . ولیز مشکل در ترمهای آتی تحصیلی برای آنها خواهد شدچرا که باعث برو نمایند

از طریق ایمیل به دانشکده ذیربط ارسال  باشد درخواست حذف درس خود را می  ناگزیر به حذف درس

 .نماید

سایت دانشگاه / قابل دسترس در   فرم حذف تکدرسبرای این منظور الزم است دانشجو               

و یا از طریق لینک ادارات / اداره آموزش / فرمهای آموزشی 

2http://www.sut.ac.ir/edu/downloads.aspx?ShowSub=  را دریافت نموده و نسبت به تکمیل آن ) با
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به ایمیل واحد باقیمانده پس از حذف ( و ارسال آن  10رعایت ضوابط اعالم شده و حفظ حداقل 

 نماید.ی نتیجه را از دانشکده مربوطه پیگیر واقدام دانشکده 

 

 آدرس پست الکترونیکی                         شماره تماس                               

 

                  mat-edu@sut.ac.i      04133459431دانشکده مهندسی مواد 

         zaheri@sut.ac.ir       04133459149               دانشکده مهندسی شیمی 

                               04133459145          hmaghsoudi@sut.ac.ir 

 novin@sut.ac.ir           04133459285       دانشکده مهندسی معدن     

 office-civil@sut.ac.ir          04133459357          دانشکده مهندسی عمران  

 

 h_elmi@sut.ac.ir          04133459352             دانشکده مهندسی برق 

 

 m.salami@sut.ac.ir       04133459091          دانشکده مهندسی پلیمر  

 

 officeoilandgas@sut.ac.ir    04133459490         دانشکده مهندسی نفت   

 

 info.mech@sut.ac.ir   04133458451        دانشکده مهندسی مکانیک

 

 info.bme@sut.ac.ir    04133458453      دانشکده مهندسی پزشکی  

 

 office-science@sut.ac.ir      04133459072  دانشکده علوم پایه مهندسی  

 elearning2@sut.ac.ir 04134249611   مرکز آموزشهای الکترونیکی  

 

  rkhaleghi@sut.ac.i        04144552889          آموزشکده فنی ورزقان

 

 

تغییر رشته ، حذف ترم ، مرخصی انتقال توام با درخواستهای مهمانی ، انتقالی ، تغییر رشته ،  (3

 تحصیلی 

 

 درس آبه  درخواستهای مهمانی و انتقالی از طریق سامانه سجادhttps://portal.saorg.ir/  از ابتدای

که قبال اطالع صورت میگیرد  1399-1400اردیبهشت تا آخر اردیبهشت برای سال تحصیلی 

 خصوص آن در سایت دانشگاه صورت گرفته است.رسانی در 
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  الزم است دانشجو فرم درخواست حذف ترم که حذف ترم  درخواست تغییر رشته و  برای 

و یا از طریق لینک مستقیم سایت دانشگاه / ادارات / اداره آموزش / فرمهای آموزشی در قابل دسترس 

2http://www.sut.ac.ir/edu/downloads.aspx?ShowSub= را دانلود نموده و پس از

درس ایمیل کارشناس آموزشی رشته جهت بررسی به آ مربوطه مستندات   تکمیل آن همراه با مدارک و

  طبق جدول زیر ارسال نموده و پیگیری نمایند.مربوطه  در اداره کل آموزش 

خدای  الکترونیکی و یا کان دسترسی به سامانه آموزشدانشجویان در صورت عدم امالزم به توضیح است که 

مدارک با ارایه  می توانند ابتال  خود دانشجو و یا یکی از اعضای درجه یک خانواده به بیماری کرونا  ناکرده 

 نمایند. حذف ترم بدون احتساب سنواتدرخواست  مستندات موجود، و

مشمول سنوات ارفاقی صادره از سازمان وظیفه  پسرکه حذف نیمسال برای دانشجویان امکان ** نکته مهم 

 وجود ندارد. هستند، عمومی

 آقای بهزاد اسماعیلی   
 کارشناس آموزشی معدن،شیمی،نفت ، علوم پایه و آموزشکده فنی ورزقان

         edu_esmaeli@sut.ac.ir  
    041-33459135 : ماره تماسش     

 آقای جواد هاشم زاده 

 کارشناس آموزشی برق،مواد،پزشکی و مکانیک

edu_hashemzadeh@sut.ac.ir 
  041-33459136 :شماره تماس          

 خانم راحله میرزایی 

  کارشناس آموزشی پلیمر،نفت و عمران

   edu_mirzaei@sut.ac.ir 
  041-33459136 :شماره تماس

 دروس معرفی به استاد  (4

  معرفی به دروس اقدام به اخذ  98مهلت امتحانات معرفی به استاد دانشجویانی که در بهمن ماه

تمدید و دانشجویان با هماهنگی دانشکده مربوطه و استاد  پایان نیمسال جاریتاد نموده اند تا اس

 .اقدام نمایند می تواننددرس 

  

دارند می توانند  99آن دسته از دانشجویانی که تمایل به فراغت از تحصیل حداکثر تا پایان شهریور ماه 

امکان که عنوان درسی نظری را به عنوان معرفی به استاد انتخاب نمایند . الزم بذکر است  4حداکثر 

 .اخذ دروس عملی بصورت معرفی به استاد وجود ندارد
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 ترم تابستانی  (5

    مقدور 98-99با توجه به طوالنی شدن نیمسال دوم سال تحصیلی  99رم تابستانی در سال تارایه 

 99امکان اخذ دروس پروژه و کارآموزی در تابستان  در صورت حائزشرایط بودن دانشجو،ولی  ،نمی باشد

 انتخاب واحد  تحت وب  اینزمان وجود دارد که اطالعیه کارآموزی  برای گذراندن جایابی به شرط 

 .اطالع رسانی خواهد شد متعاقبادروس 

 

برگزاری ، زمان ونحوه  ه شهریه حذف دروس و شهریه نیمسالدر خصوص موارد مربوط ب

بسته به  سایر موارد وپایان ترم ، زمان و نحوه برگزاری امتحانات دروس عملی و آزمایشگاهها

بررسی و اطالع رسانی ، متعاقبا و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا شرایط پیش آمده

 خواهد شد.

 اداره کل آموزش                                                                             

 


