
  بسمه تعالي
  در مورد انتخاب واحد  دانشگاه صنعتي سهند اطالعيه مهم اداره آموزش
   94-95تحصيلي سال  دومنيمسال 

  )كارداني و كارشناسي مقاطع تحصيليويژه (
، ضروري 94- 95 دومدانشجويان عزيز قبل از اقدام به انتخاب واحد نيمسال 

  .است كليه بندهاي موجود در اين اطالعيه را به دقت مطالعه نمايند

بندي اعالم شده  طبق برنامه زمان 94-95سال تحصيلي  دومانتخاب واحد نيمسال 
به آدرس  سايت آموزش دانشگاه براي دانشجويان از طريق وب

samaweb/ir.ac.sut.edu://http در اين مورد ضروري . انجام خواهد پذيرفت
  :است دانشجويان عزيز به نكات زير توجه نمايند 

كليه دانشجويان منوط به   94-95 سال تحصيلي دوم ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال: نكته مهم 
  .استه شدرفع نواقص پرونده آنها خواهد بود كه قبال اطالع رساني 

زير انجام خواهد جدول  زماني طبق برنامه 94 بهمن ماه 8لغايت  6انتخاب واحد دانشجويان از روز  )1
  :پذيرفت

  بازه زماني انتخاب واحد تحت وب مقطع تحصيلي  سال ورود به دانشگاه

  بهمن ماه 8پنجشنبه روز  24بهمن الي ساعت  6صبح روز سه شنبه  8ساعت   كارداني و كارشناسي  و ما قبل 92ورودي هاي 

  بهمن ماه 8روز پنجشنبه  24بهمن الي ساعت  7صبح روز چهار شنبه   8از ساعت   كارداني و كارشناسي  94و مهر   93ورودي هاي 

  .به اداره كل آموزش مراجعه نمايند 10/11/94جهت دريافت برگ انتخاب واحد در تاريخ   كارشناسي  94ورودي هاي بهمن 

لذا ضروري است دانشجويان در اسرع . يان بدهكار امكان انتخاب واحد نخواهند داشتودانشج: تذكر مهم
   .انتخاب واحد دچار مشكل نشوندزماني بدهي خود اقدام نمايند تا در بازه نسبت به تسويه حساب وقت 

ويژه  3ويژه دانشجويان دوره هاي روزانه و شبانه و دروس با پيش شماره  4دروس با پيش شماره : تذكر مهم
لذا دانشجويان در هنگام انتخاب واحد دروس دقت . دانشجويان دوره هاي الكترونيكي دانشگاه مي باشد
   .الزم جهت جلوگيري از بروز مشكل را داشته باشند

از كنترل و تائيد استاد راهنما قطعي شده و دانشجويان الزم به ذكر است كه انتخاب واحد دانشجويان پس 
   .ايت از انتخاب واحد نهائي خود مطلع شوندبايستي از طريق س



يا آدرس  آموزش سامانه/دسترسي سريع/سايت دانشگاهدانشجويان بايستي از طريق ) 2
samaweb/ir.ac.sut.edu://http  عبور رمز شده و با ارائه كد كاربري و  ي سماآموزشسامانه وارد
  .به انتخاب واحد  اقدام نمايندخود نسبت 

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

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

براي انتخاب واحد  غييرو امكان ت بودهقطعي  واحد پس از بازه زماني تعيين شدهانتخاب . واحد اقدام نمايند
نند فقط در ايام حذف و اضافه و بر اساس مقررات، حداكثر امي تو دانشجويان .آنها وجود نخواهد داشت

بديهي است عواقب ناشي از عدم دقت در مفاد اين . دو درس را حذف و حداكثر دو درس را اضافه نمايند
  .اطالعيه بر عهده دانشجو خواهد بود
بر اساس نظر وي،  انتخاب واحدنظر استاد راهنماي خود و دقت دردانشجوي گرامي ضمن كسب

  .نماييدخودداري  در ايام انتخاب واحد و ثبت نام جدا اداره آموزش هاز مراجعه حضوري ب لطفا 

واحد  140، گرايش هاي داير در دانشگاه/رشته كارشناسي براي فارغ التحصيلي در مقطع هاسقف واحد) 5
واحد به عنوان  2به ارزش را آشنايي با دفاع مقدس و دانشجويان مي توانند در صورت تمايل، درس  بوده

  .انتخاب نمايند) واحد 140مازاد بر (درس اختياري مازاد بر دروس دوره خود 

مي  94-95سال تحصيلي  دومدر نيمسال فقط درس پروژه را دارند جهت فارغ التحصيلي ي كه دانشجويان) 6
محسوب شده و مطابق آيين نامه آموزشي  غايبدر غير اينصورت  .بايست درس پروژه را انتخاب نمايند

   .آنها صادر خواهد شد حكم انصراف

  :پروژه دوره كارشناسي توجه به نكات زير ضروري مي باشد در انتخاب درس) 7
يمسال اول هر سال تحصيلي انتخاب مي نمايند در را در نكارشناسي دانشجوياني كه درس پروژه ) الف

مي بايست براي نيمسال دوم همان سال تحصيلي با تاييد استاد  اولصورت عدم اتمام آن تا پايان نيمسال 
نمره پروژه براي اين دسته از . تا پايان نيمسال دوم تمديد نمايندمهلت آن را  مربوطه راهنما و دانشكده

  .كثر تا پايان نيمسال دوم سال تحصيلي نهايي شده و وارد كارنامه دانشجو شودبايستي حدا دانشجويان 
حداكثر تا را در نيمسال دوم هر سال تحصيلي انتخاب مي نمايند كارشناسي دانشجوياني كه درس پروژه ) ب

ارائه به اداره آموزش  پروژه خود را نمره نهاييدارند كه پايان شهريور ماه همان سال تحصيلي فرصت 
  .نمايند

 حداكثرمي نمايند كارشناسي دانشجوياني كه در تابستان هر سال تحصيلي، اقدام به انتخاب درس پروژه ) ج
  .خواهند داشتپروژه خود را به اداره آموزش تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي بعدي فرصت ارائه نمره 



نمره صفر براي  ، از طرف اداره آموزشفوق الذكرمطابق با زمانبندي كارشناسي در صورت عدم ارائه نمره پروژه 
  .خواهد بوداعمال خواهد شد و دانشجو ملزم به انتخاب مجدد درس پروژه در نيمسال بعدي  اين درس

گروه براي دروس اعالم شده  زمانيطبق برنامه  انتخاب دروس گروه معارفدانشجويان بايستي جهت ) 8
اقدام نمايند و در صورت انتخاب بيش از  درس از اين دروسعنوان تخاب فقط يك اننسبت به  معارف،

نسبت به حذف بيش از يك درس دانشجويان اقدام نموده و امكان ترميم  درس، اداره آموزشعنوان يك 
دانشجويان از انتخاب دروس هم الزم است كه در اين خصوص . واحد در اين مورد وجود نخواهد داشت

  .خودداري نمايندجدا ارز گروه معارف 

و همچنين برنامه هشت ...)اعم از پيش نياز و هم نياز و (دانشجويان ملزم به رعايت كليه مقررات آموزشي) 9
كه به صورت هم نياز  را درس پيش نيازي نمي توانندضمنا دانشجويان  .ترمه رشته تحصيلي خود مي باشند

  .عواقب عدم رعايت اين موارد بر عهده دانشجو خواهد بود .حذف نمايندتخاب نموده ان

دانشجويان شاهد و ايثارگر  اساتيد مشاوربا ه مشاور پس از دانشجويان شاهد و ايثارگرالزم است كه ) 10
واحد تائيد شده  برگه انتخاب 19/11/94حداكثر تا تاريخ وطه اقدام به انتخاب واحد نمايند و دانشكده مرب

توسط استاد مشاور را به اداره آموزش دانشگاه تحويل دهند در غير اينصورت اجازه حذف و اضافه در ترم 
   .جاري و انتخاب واحد ترم آتي را نخواهند داشت

محسوب شده و اين دانشجويان  انتخاب واحد با تاخير واحد در محدوده زماني تعيين شده عدم انتخاب) 11
مدارك كافي به اداره  ه همراه مستندات ودرخواست كتبي خود را ب قبل از شروع كالس ها يستيابتدا با

اجازه انتخاب واحد اداره آموزش به شرط جلب نظر مساعد شوراي آموزشي دانشگاه  . نمايند آموزش ارائه
  .را به دانشجو خواهد داد) واحد درسي 14آن هم حداكثر (

مي ) واحد باقيمانده دارند 24حداكثر  براي فراغت از تحصيل دانشجوياني كه( دانشجويان ترم آخر) 12 
مصوبات شوراي بديهي است كه موارد اشتثنايي مغاير با . نمايندتوانند كليه واحد هاي خود را انتخاب 

قابل بررسي  حذف و اضافهدانشجو و موافقت دانشكده مجري در ايام از سوي درخواست ارائه  باآموزشي 
  .بود واهدخ

در صورت حذف  92و  91سال تحصيلي  دانشجويان ورودي 91بر اساس آيين نامه آموزشي سال ) 13
ملزم به پرداخت شهريه براي انتخاب مجدد  خود انتخابي هايگذراندن واحد دردرس و يا عدم موفقيت 

 درس درافتاده قبلي  هدر درس افتاده نمر 14مذكور خواهند بود و در صورت اخذ نمره باالي  دروس /درس
  .اثر خواهد بود البو معدل همان نيمسال دانشجو كل  معدل

 12، بعد و ما 93دي وقبل و ور و ما 90در هر نيمسال براي دانشجويان ورودي  حداقل واحد انتخابي) 14
  .واحد است كه دانشجويان ملزم به رعايت آن مي باشند 14 ، 92و  91واحد و براي دانشجويان ورودي 



ورودي ( جديدآموزشي كه درخواست بهره مندي از آيين نامه  93قبل  دانشجويان ورودي هاي ما :توجه
اعم از اتمام سنوات و حداقل واحد انتخابي، (را نموده اند مشمول كليه بندهاي اين آيين نامه ) به بعد 93

  . خواهند بود ....)تعداد نيمسال مشروطي و 

 اداره كل آموزش دانشگاه صنعتي سهند                                           


