
 بسمه تعالی
در مورد  سهند یدانشگاه صنعت اطالعیه مهم اداره آموزش

 1399-1400 یلیتحصسال اولمسال یانتخاب واحد ن
 )یوکارشناس یکاردان یلیمقاطع تحصژه ی( و

 ي، ضرور1399-1400اولمسال یز قبل از اقدام به انتخاب واحد نیان عزیدانشجو
 ند.یبه دقت مطالعه نماه را ین اطالعیموجود در ا يه بندهایاست کل

رساند انتخاب واحد  یم فوق الذکر یلیمقاطع تحص به اطالع کلیه دانشجویان
 ياعالم شده برا يطبق برنامه زمانبند 1399-1400 یلیتحصسال اول مسالین

ن مورد یرفت. در ایانجام خواهد پذت آموزش یساق وب یان از طریدانشجو
 ند :یر توجه نمایز به نکات زیان عزیاست دانشجو يضرور
ان یدانشجو ه یکل 1399-1400یلیسال تحص اول لمسایثبت نام و انتخاب واحد ن :تذکر

ده یگرد یاطالع رسان ت اداره آموزش یدر سامنوط به رفع نواقص پرونده آنها خواهد بود که 
 است.

 
 20پنج شنبهی الوریشهر18سه شنبهي در روزهاان ی) انتخاب واحد دانشجو1

 رفت:یر انجام خواهد پذیز  يزمانبند طبق برنامه 99ماهوریشهر
و ماقبل  96 يهایالف) ورود

 )ی(کارشناس
 ماه وریشهر 20پنج شنبهروز 24ساعت  یال ماه وریشهر 18روز سه شنبه صبح 8از ساعت 

ور یشهر 20روز پنج شنبه24ساعت  یال ور ماهیشهر 18روز سه شنبه ظهر 12از ساعت  )ی(کارشناس  97  يهایب) ورود
 ماه

ور یشهر 20روز پنج شنبه24ساعت  یال ور ماهیشهر 19روز چهارشنبه صبح 8از ساعت  )ی(کارشناس98 يهایج) ورود
 ماه

 ور ماهیشهر 20روز پنج شنبه24ساعت  یال ور ماهیشهر 18روز سه شنبه صبح 8از ساعت   یان مقطع کاردانیه دانشجوید) کل

  

 تذکر مهم:
با کد  1 یاضی(بطور مثال رنوبت دوم روزانه و  يان دوره هایژه دانشجویو 4ش شماره یپدروس با  

( بطور مثال  ) يمجاز( یکیالکترون يان دوره هایژه دانشجویو 3ش شماره یپ و دروس با )4162101
جهت  دقت الزم ،ان در هنگام انتخاب واحد دروسیباشد . لذا دانشجو یم )3162101با کد  1el یاضیر

ر مجاز توسط اداره یدروس غ ،در صورت اشکال در انتخاب واحد.را داشته باشند از بروز مشکل  يریجلوگ
 وجود نخواهد داشت. ها واحد انتخاب  يبعد حید و امکان تصحیکل آموزش حذف خواهد گرد



 
شده و  ید استاد راهنما، قطعییان ، پس از کنترل وتایالزم بذکر است که انتخاب واحد دانشجو

 مطلع شوند. خود ییاز انتخاب واحد نها دانشگاه  یسامانه آموزش قیاز طر  یستیان بایدانشجو
 
ستم نرم ی، وارد سع / سامانه آموزشیسر یت دانشگاه / دسترسیساق یاز طر یستیان بای) دانشجو2

و کلمه عبور خود، نسبت به انتخاب  )ییشماره دانشجو(ياداره آموزش شده و با ارائه کد کاربر يافزار
 ند.یواحد  اقدام نما

در  یتیچ مسئولیبوده و اداره آموزش ه سامانه  متوجه  شخص دانشجورمز عبور ت حفاظت از یمسئول) 3
 قبال آن نخواهد داشت.

، با دقت الزم 1در بند  ن شدهییتع یدر بازه زمان ست در هنگام انتخاب واحد ویبا یم انیدانشجو) 4
 یو مقررات آموزش ها ن نامهییآ در چارچوب د راهنما و اخذ نظر آنهایپس از مشورت با اسات یوکاف

انتخاب واحد دانشجو ن شده، ییتع یبازه زمان اتمام پس از .ندینسبت به انتخاب واحد اقدام نما
 .انتخاب واحد آنها وجود نخواهد داشت ير  براییا تغیو امکان اصالح و  خواهد بود یقطع

ن آن دسته از یر دانشکده ها داشته باشند و همچنیاز سا  یاز به انتخاب واحد درسیکه ن یانیدانشجو
امکان اخذ نداشته باشند  يواحد – یه سالیرا به خاطر ارا یام انتخاب واحد درسیکه در در ا یانیدانشجو

ن دروس یل نسبت به اخذ ایمیا ارسال ای یق تماس تلفنیاز طر 22/6/99توانند در روز شنبه مورخ  ی، م
ن محترم دفتر یا مسئولیدانشکده ها  یق دانشکده خود و با کمک کارشناسان محترم  آموزشیاز طر

 ند.یدانشکده ها   اقدام نما
 

حذف و  را ام حذف واضافه و بر اساس مقررات، حداکثر دو درسیدر افقط توانند  یان میدانشجو **
ه بر عهده ین اطالعیاز عدم دقت در مفاد ا یاست عواقب ناش یهیبدند. یاضافه نما را حداکثر دو درس

   خود دانشجو خواهد بود.
 

 یدقت کاف خود را باشود که  انتخاب واحد یه میدا توصیان محترم اکی**** به دانشجو
 ****ند.ینما يبه اداره آموزش خوددار يو از مراجعه حضور انجام دهند

 
            

ش یمصوب هر رشته /گرا يبر اساس سرفصلها یدوره کارشناس لیفراغت از تحص يسقف واحد برا )5
، با دفاع مقدس ییآشنا، دروس لیتوانند در صورت تما یان مینشجوباشد و دا یواحد م 140تعداد 

و مازاد بر دروس دوره خود  ياریبه عنوان درس اخت واحد 2را هرکدام  به ارزش ست یط زیشناخت مح
کار  یدرس مباندانشجویان می توانند ن یهمچن ند.یدر معدل کل خواهد بود انتخاب نما ریتاث يداراکه  
واحد بدون  2به ارزش  يریاشتغال پذ يش توانمندیطرح افزا  ییبه عنوان درس مهارت افزارا  ینیآفر
 ند.ینماانتخاب (ولی با درج نمره در کارنامه) معدل کل بدون تاثیر در ر در تعداد واحدگذرانده و یتاث



 مسالیندر  الزم است ،ل دارندیفراغت از تحص يرا برا یکارشناس که فقط درس پروژه یانی) دانشجو6
محسوب شده و  بیغا نصورتیرای. در غندیدرس پروژه را انتخاب واحد نما1399-1400یلیتحصسالاول 

 آنها صادر خواهد شد. حکم انصراف،ین نامه آموزشییمطابق آ
د یو شروع دوره ، حتما با  يز قبل از مراجعه به محل کارآموزین يدرس کار آموز یان متقاضی) دانشجو7

  -1400یلیتحص سال اول مسالیندر  يخود، نسبت به انتخاب واحد کارآموز يراهنما با نظر استاد
 ند.یاقدام نما1399

 باشد: یم ير ضروریتوجه به نکات ز ی) درانتخاب درس پروژه کارشناس8
در  ،ندینما یانتخاب م یلیتحص مسال اول هر سالیرا در ن یکه درس پروژه کارشناس یانیالف ) دانشجو

-مسال دوم همان سالین يآن را برا ست مهلتیبا یم یمسال انتخابیان نیصورت عدم اتمام آن تا پا
 شود.  یمسال دوم، نمره آن قطعیان نیدر پا د ویربط تمدید استاد راهنما و دانشکده ذییبا تا یلیتحص

ند ینما یانتخاب م یلیتحص مسال دوم هر سالیرا در ن یارشناسکه درس پروژه ک یانیب) دانشجو
 آن را  به اداره آموزش  دارند. ییفرصت ارائه نمره نها یلیتحصور ماه همان سالیان شهریثر تا پاحداک
تا ند، ینما یم  یکارشناس، اقدام به انتخاب درس پروژه یلیتحصکه در تابستان هر سال یانیدانشجوج) 

 فرصت ارائه نمره پروژه خود را به اداره آموزش دارند.  يبعد یلیتحصمسال اول سالیان نیپا
نمره صفر  از طرف اداره آموزش ذکر شده در فوق ، يپروژه مطابق با زمانبنددر صورت عدم ارائه نمره 

مسال یرا در نآن دانشجو درج  خواهد شد و دانشجو ملزم است  که   ین درس در کارنامه آموزشیا يبرا
 د.یمجددا انتخاب نما يبعد

باشد  یه مین اطالعیوست همیست دروس پی( ل دروس گروه معارفجهت انتخاب  یستیان بای)دانشجو9
ن یاک درس از یقط فاعالم شده گروه معارف، نسبت به انتخاب   يم بندیو تقس ی، طبق برنامه زمان)

ک درس از دروس گروه معارف، یش از یدرصورت انتخاب بند و یاقدام نما )يهم ارز تی(با رعا دروس
ن مورد وجود یم واحد در ایو امکان ترم اداره آموزش نسبت به حذف دروس مازاد معارف،  اقدام نموده

 نخواهد داشت.
ن برنامه یازو...)و همچنیاز،هم نیش نی(اعم از پ یه مقررات آموزشیت کلیان ملزم به رعای)دانشجو10

 ازیکه به صورت هم نرا  يازیش نیدرس پان یباشند. ضمنا دانشجو یخود م یلیهشت ترمه رشته تحص
ن موارد، برعهده شخص دانشجو خواهد یت ایعواقب عدم رعا و نمی توانند حذف نمایندانتخاب نموده اند 

 بود.  
ن یمحسوب شده و اریانتخاب واحد با تاخ ،ن شدهییتع ی) عدم انتخاب واحد در محدوده زمان11

ند. یبه اداره آموزش ارائه نما  یل و مدارك کافیخود را با دال یدرخواست کتب یستیان ابتدا بایدانشجو
نسبت به  ، قبل از شروع کالسهایآموزش يان پس از کسب موافقت شوراین دانشجویاست ا یهیبد

داده خواهد واحد 14تا حداکثراجازه انتخاب  انیل دانشجوین قبیانتخاب واحد اقدام خواهند نمود. به ا
 شد.
حداکثر  يا کارآموزیو  یبا احتساب پروژه کارشناسکه  یانی(دانشجوان ترم آخریدانشجو)  درخواست 12
ر  موارد یسا ومانده یباق يانتخاب واحدها يبرا )باشند داشته لیفراغت از تحص يمانده برا یواحد باق 24
 حذف و اضافهام یدر ا يبا درخواست دانشجو و موافقت دانشکده مجر یآموزش يمصوبات شورااساس  بر

 .بود خواهد یبررس قابل



ا عدم یصورت حذف درس و در  ،همربوط ین نامه آموزشییبراساس آ 92و  91 يان ورودی) دانشجو13
خواهند بود و  درسهمان انتخاب مجدد  يه برایپرداخت شهرملزم به  یت درگذراندن واحد انتخابیموفق

در درس مذکور در احتساب  یقبل ي، نمرات مردود يدر درس مردود 14 يدر صورت اخذ نمره باال
 رخواهد شد. یتاث یمسال و معدل کل دانشجو بیمعدل آن ن

ا عدم یمربوطه،  درصورت حذف درس و  ین نامه آموزشییو به بعد براساس آ 97 يان ورودی) دانشجو14
 ي، نمرات مردوديدر درس مردود 10 يدر صورت اخذ نمره باال، یگذراندن واحد انتخاب ت دریموفق

ن دروس در ینمرات ا یول رخواهد شدیتاث یدر درس مذکور در احتساب معدل کل دانشجو ب یقبل
مسال و سنوات مجاز ین یمسال مورد نظر  موثر خواهد بود و در محاسبه معدل مشروطین نیانگیم

 واهند شد.     لحاظ خ  یلیتحص
ان در یدانشجوو  باشد یواحد م 12ان یدانشجو یتمام يمسال برایدر هر ن ی) حداقل واحد انتخاب15

 باشند.  یت آن میهنگام انتخاب واحد ملزم به رعا
ن نامه  ییآ يایاز مزا یکه با درخواست کتب یانیه دانشجویو به بعد ( وکل  93سال يان ورودی) دانشجو16

 ينمرات مردود ،يدر دروس مردود یاند)، در صورت اخذ نمره قبوله بهره مند شد 93سال  یآموزش
مسال مورد نظر  موثر خواهد بود ین نیانگین دروس در مینمرات ا یر  بوده ولیتاث یصرفا در معدل کل ب

 لحاظ خواهند شد.      یلیمسال و سنوات مجاز تحصین یو در محاسبه معدل  مشروط
دانشگاه ها فراغت  یینه کرونایام قرنطیکه ممکن است به خاطر ا یانیمساعدت به دانشجوبه منظور  )17

ان مقاطع یر شود مقرر شد دانشجویدچار تاخ1399-1400 یلیل آنها در سال تحصیاز تحص
جهت فراغت از   ل الزمیپتانس 1400ور یتا آخر شهر ین نامه آموزشییکه بر اساس آ ی/کارشناسیکاردان
ر ضوابط حداکثر دو عنوان درس را با نظر دانشکده مربوطه یت سایاشته باشند بتوانند با رعال را دیتحص

 .ندیانتخاب واحد نما 1399-1400 یلیمسال اول و دوم سال تحصیاز در نیش نیت پیو بدون رعا
که  ی، در صورتو به منظور مساعدت به دانشجویان دانشگاه یآموزش ي) بر اساس مصوبه شورا18

 يواحد -ین درس به صورت سالیکرده باشد و ا یا حذف پزشکیک درس مردود شده یدر  ییدانشجو
دانشکده و نظر استاد  یکارشناس آموزش یباشد با  بررس يگریا چند درس دیک یاز یش نیارائه شود و پ

 يواحد -یاز (درس سالیش نیتواند بدون اخذ درس پ ید دانشکده، دانشجو میدانشجو و تائ يراهنما
 -ین صورت دانشجو ملزم است درس سالیدکه در ایوابسته را، انتخاب واحد نما يمورد اشاره) درس بعد

 ت انتخاب واحد خودیشود در اولو یکه ارائه م يبعد یلیمسال تحصین نیاز را در اولیش نیپ يواحد
ود که دانشجو ل مشخص شیاز تحص يدر هر مرحله ا یلیار حذف آن) قرار دهد. اگر به هر دلی(بدون اخت

ت ننموده است، اداره آموزش رأساً نسبت به اصالح انتخاب واحد دانشجو یاز شروط فوق را رعا یکی یحت
 رات الزم اقدام خواهد نمود.ییو اعمال تغ

مشروط نبوده و احتمال فارغ  یواحد گذرانده که در ترم قبل 100با حداقل یانیدانشجوتبصره: 
ش یپ يواحد-یدر درس سال يآنها وجود دارد، در صورت عدم مردود ينده برایدر دو ترم آ یلیالتحص

 ن مصوبه برخوردار شوند. یا يایتوانند از مزا یز میاز نین

 يواحد -یاز آنها درس/دروس سالیش نیکه پ یانتخاب واحد درس/دروس يند گردش کار برایفرآ توجه:
دانشکده، استاد راهنما  یس آموزشوست مشخص شده است و الزم است دانشجو، کارشنایاست در فرم پ



د قسمت مربوطه ییموضوع و تا یر ضوابط نسبت به بررسیت سایو دانشکده، هر کدام به نوبه خود با رعا
رد تا نسبت یربط قرار گیدانشکده ذ یار کارشناس آموزشید شده در اختییت فرم تاید و در نهایاقدام نما

ک نسخه رونوشت از فرم یمورد نظر در سامانه سما اقدام نموده و  يواحد-یبه انتخاب واحد درس سال
 .دیارسال نما يد شده را به اداره آموزش جهت اقدامات بعدییل و تایتکم

 د)یانجام آن را از دانشکده مربوطه نما يریگیل دانشکده ارسال و پیمیل و آنرا به ایرا را تکم یوستی(دانشجو فرم پ

 
 
 

 اداره کل آموزش     

 
 
 

 الکترونیکی پست آدرس                             تماس شماره                           نام دانشکده        
 edu@sut.ac.ir-mat                                04133459431                     دانشکده مهندسی مواد 

        zaheri@sut.ac.ir                             04133459149                   دانشکده مهندسی شیمی 
                                                  04133459145                           hmaghsoudi@sut.ac.ir 

   novin@sut.ac.ir                                 04133459285                    مهندسی معدندانشکده 
 civil@sut.ac.ir-office                           04133459357                   دانشکده مهندسی عمران

 h_elmi@sut.ac.ir                              04133459352                      برقدانشکده مهندسی 
 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

  science@sut.ac.ir-office                        04133459072              مهندسی پایه علوم دانشکده 
                khaleghi@sut.ac.ir                           04144552889                      آموزشکده فنی ورزقان
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