
 بسمه تعالي

-1400سال تحصيلی  دومنيمسال  اطالعيه انتخاب واحد

1399   

 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتریویژه 

 

، ضروری 1399-1400 دوم دانشجویان عزیز قبل از اقدام به انتخاب واحد نيمسال

  است کليه بندهای موجود در این اطالعيه را به دقت مطالعه نمایند.
و امکان  تلقی شدهپس از بازه زمانی تعيين شده، قطعی  واحدهای اخذ شده الزم به ذکر است

بدیهی است عواقب ناشی از  برای انتخاب واحد آنها وجود نخواهد داشت. )حذف و اضافه( ترميم

 عدم دقت در مفاد این اطالعيه بر عهده خود دانشجو خواهد بود.

کلیه دانشجویان  1399-1400لي سال تحصی دوم : ثبت نام و انتخاب واحد نیمسالنکته مهم

اطالع  تحصیالت تکمیليکه قبال از طریق اداره بود منوط به رفع نواقص پرونده آنها خواهد 

 .رساني گردیده است
 های تحصیالت تکمیلي بدون درنظرگرفتن محدودیت سال وروددورهدانشجویان کلیه انتخاب واحد  -1

 انجام خواهد پذیرفت. از طریق سامانه سما 99ماه  بهمن 29 الی 27در روزهای 

ها ملزم به  یا رساله در تمامي نیمسال نامهدانشجویان تحصیالت تکمیلي تا زمان دفاع از پایان کلیه -1-1

حکم عدم مراجعه آنها عدم انتخاب واحد به منزله انصراف از تحصیل بوده و  .باشندانتخاب واحد مي

 .صادر خواهد شد

اند، باید حسب مورد نسبت به انتخاب واحد دانشجویاني که واحدهای درسي خود را گذرانده -1-2

نامه دکتری نامه دکتری یا تمدید پایاننامه ارشد، آزمون جامع، پایاننامه ارشد، تمدید پایانسمینار، پایان

 .اقدام نمایند

 واحدالزم است  ،اگر واحد درسي باقیمانده دارند 98 بهمندانشجویان کارشناسي ارشد ورودی  -1-3

به شرط اینکه جمع واحدهای انتخابي بیش از  دروس باقیمانده انتخاب واحد نمایند.را به همراه نامه پایان

 .واحد نباشد 14



امکان  ،از آنقبل و  79 مهرورودی دانشجویان کارشناسي ارشد تحصیلي با توجه به اتمام سنوات  -1-4

تکمیل فرم تمدید موظف به  دانشجویاناین و  داشتهوجود ن این قبیل دانشجویانانتخاب واحد برای 

جهت به اداره تحصیالت تکمیلي دانشگاه  تایید استاد راهنما و دانشکده بعد ازاین فرم که  هستندسنوات 

   ارجاع خواهد شد.بررسي 

این ، از آنقبل و  95مهر ورودی  دانشجویان مقطع دکتریبا توجه به اتمام سنوات تحصیلي  -1-5

همراه با مستندات  ،انتخاب واحد تکمیل نمودهزمان را قبل از فرم تمدید سنوات الزم است دانشجویان 

تایید استاد راهنما و دانشکده به اداره تحصیالت تکمیلي تا بعد از  دانشکده مربوطه تحویل دهندبه 

 .گردد ارجاع جهت بررسيدانشگاه 
. لذا ضروری است دانشجویان در اسرع وقت امکان انتخاب واحد نخواهند داشت دارای بدهي در سامانهدانشجویان  تذکر مهم:

 نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمایند تا در بازه انتخاب واحد دچار مشکل نشوند.

 
 3پیش شماره  و دروس با روزانه، شبانه و پردیس خودگردانویژه دانشجویان دوره های  4پیش شماره دروس با  تذکر مهم:

در اخذ دروس باشد. لذا دانشجویان در هنگام انتخاب واحد دقت الزم دانشگاه مي ویژه دانشجویان دوره های الکترونیکي

  راداشته باشند.

افزاری سیستم نرم، وارد سایت دانشگاه / دسترسي سریع / سامانه آموزشدانشجویان بایستي از طریق  -2

کد کاربری و کلمه عبور خود )شماره دانشجویي و شماره شناسنامه(،  استفاده ازاداره آموزش شده و با 

 نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

مسئولیتي در  تحصیالت تکمیليبوده و اداره  متوجه شخص دانشجو رمز عبور مسئولیت حفاظت از  -3

 قبال آن نخواهد داشت.

بایست در هنگام انتخاب واحد و در بازه زماني تعیین شده، با دقت الزم وکافي پس از انشجویان ميد -4

ها و مقررات آموزشي نسبت به  نامه مشورت با استادان راهنما و اخذ نظرات آنها در چارچوب آیین

 .انتخاب واحد اقدام نمایند

الزم بذکر است که انتخاب واحد دانشجویان، پس از کنترل و تایید استاد راهنما، قطعي شده و  -5

 از انتخاب واحد نهایي خود، مطلع شوند. سامانه سمادانشجویان بایستي از طریق 

اند، برای  که از طریق سوابق تحصیلي پذیرفته شده 99دانشجویان کارشناسي ارشد ورودی بهمن  -6

 تماس حاصل فرمایند. 1انتخاب واحد با دفاتر دانشکده مطابق جدول شماره 



 1شده به وب سایت دانشکده مربوطه مطابق جدول  ارائهدانشجویان محترم در خصوص دروس  -7

 ر گونه مشکل با دفاتر دانشکده در ساعات اداری تماس حاصل فرمایند.مراجعه نموده و در صورت ه

 های دانشگاه صنعتي سهند . وب سایت و شماره تلفن دانشکده1جدول 
041شماره تماس با پیش شماره  نام دانشکده  آدرس سایت مسئول 

 http://fa.ee.sut.ac.ir آقای علمی 33459352 مهندسی برق

 http://fa.mech.sut.ac.ir آقای ساعدی -آقای رجب زاده 33458485-33458451 مهندسی مکانیک

 http://fa.pge.sut.ac.ir آقای تقی نژاد 33459490 مهندسی نفت

 http://fa.che.sut.ac.ir آقای رهنمائی -آقای ظاهری 33459149-33459152 مهندسی شیمی

 http://fa.polymer.sut.ac.ir آقای تیموری 33459091 مهندسی پلیمر

 http://fa.bme.sut.ac.ir آقای اسدپور 33458453 مهندسی پزشکی

 http://fa.cie.sut.ac.ir آقای عشقی 33459357 مهندسی عمران

 http://fa.mae.sut.ac.ir خانم قره باغی -آقای شاه پسند 33459458-33459431 مهندسی مواد

 http://fa.mie.sut.ac.ir آقای منافی -آقای نوین 33459285-33459288 مهندسی معدن

 http://fa.sci.sut.ac.ir آقای صمدی 33459072  علوم پایه

 http://www.vu-sahand.ir/elec خانم ابراهیم پور 34249611 های الکترونیکی  آموزش

 - آقای خوش سلوک 33459127 امور مالی

    
 .خودداری گرددالزم است در هنگام انتخاب واحد دقت نموده و از مراجعه حضوری به اداره تحصیالت تکمیلي دانشجویان * 

 

 دانشگاه اداره تحصيالت تکميلی


