
 بسمه تعالي

 1401-1402 يليتحصسال اولمسال ياطالعيه انتخاب واحد ن

 (يوکارشناس يکاردان يليمقاطع تحصژه ي) و
ه را به دقت ين اطالعيموجود در ا يه بندهاياست کل يضرور، زيان عزيدانشجو

 ند.يمطالعه نما

رساند انتخاب واحد  يبه اطالع م ،همه دانشجویانبرای  موفقیتضمن آرزوی   

 یبرازیر اعالم شده  یطبق برنامه زمانبند 1401-1402 يلیتحصسال اول مسالین

ن مورد ی. در اگرفتانجام خواهد  بصورت آنالین sessسامانه ق یان از طریدانشجو

 :کافي صورت گیردر توجه یاست به نکات ز یضرور
 

 23چهارشنبهي ال ماهشهریور  21 دوشنبهی در روزهاان ی( انتخاب واحد دانشجو1

 رفت:یر انجام خواهد پذیز  یزمانبند طبق برنامه 1140 شهریور ماه
  ماه شهریور23 چهارشنبهروز 24ساعت  يال شهریورماه 21 شنبهدوروز  صبح 8از ساعت  و ماقبل  98 یهایورودالف( 

 شهریور ماه23 چهارشنبه روز24ساعت  يالماه  شهریور 22 نبهشسه روز  صبح 8از ساعت  99  یهایب( ورود

 شهریور ماه23 چهارشنبه روز24ساعت  اليشهریور ماه  22 نبهسه شروز ظهر  12از ساعت   1400ج( ورودیهای 

 

 

کلیه  دانشجویان  0114-1402سال تحصیلياول ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال  :تذکر

منوط به رفع نواقص پرونده آنها خواهد بود که در سایت اداره آموزش  اطالع رساني گردیده 

 است.
 

 

در ابتدای شماره  sافزودن حرف (ی،  با ارائه کد کاربرSessسامانه ق یاز طر يستیان بای( دانشجو2

  وارد سیستم شوند.، و کلمه عبور خود (دانشجویي

 

 

 

 

 

 



 
 

ر د يتیچ مسئولیبوده و اداره آموزش ه سامانه  متوجه  شخص دانشجو رمز عبور ت حفاظت از یمسئول( 3

 قبال آن نخواهد داشت.

 

 ي، با دقت الزم وکاف1در بند  ن شدهییتع يدر بازه زمان ست در هنگام انتخاب واحد ویبا يم انیدانشجو( 4

نسبت به  يو مقررات آموزش ها ن نامهییآ در چارچوب د راهنما و اخذ نظر آنهایپس از مشورت با اسات

اهد خو يقطعانتخاب واحد دانشجو ن شده، ييتع يبازه زمان اتمام پس از .ندیانتخاب واحد اقدام نما

 .انتخاب واحد آنها وجود نخواهد داشت ير  براييا تغيو امکان اصالح  بود

 

 

 پیوست همین اطالعیه هست.  sessراهنمای انتخاب واحد در سامانه 

 

 

از گزینه   1401-1402سال تحصیلي  اول دانشجویان عزیز جهت اطالع از دروس ارایه شده در نیمسال

شي، گروه آموز آموزشي بر روی لینک برنامه کالسي نیمسال کلیک کرده و در صفحه بازشده با انتخاب 

   قابل دسترس خواهد بود.دروس ارایه شده 

 



 
 

 

 
 

 



 

ن آن دسته از یر دانشکده ها داشته باشند و همچنیاز سا  ياز به انتخاب واحد درسیکه ن يانیدانشجو

  ،امکان اخذ نداشته باشند یواحد – يه سالیرا به خاطر ارا يدرس ،ام انتخاب واحدیکه در ا يانیدانشجو

 قین دروس از طریاخذ اارسال درخواست  نسبت به   پیام سامانه سیستم  ارسال  قیتوانند از طر يم

 ند.یاقدام نماپیگیری درخواست خود دانشکده خود و 

 
 

 

 
 

، امکان ارسال در فرآیند انتخاب واحدونه مشکل توجه مهم : پس از ورود به سامانه در صورت داشتن هرگ

 وجود دارد. در داخل سامانه پیام به کارشناس مربوطه

 

 



و بر اساس مقررات،  )مطابق تقویم آموزشي مصوب( حذف واضافهام یدر افقط توانند  يان میدانشجو **

از عدم دقت در  ياست عواقب ناش يهیند. بدیاضافه نما را حذف و حداکثر دو درس را حداکثر دو درس

   ه بر عهده خود دانشجو خواهد بود.ین اطالعیمفاد ا

 

 ه یدا توصیمحترم اک انیبه دانشجوبا توجه به امکان ارسال پیام از طریق سامانه، **** 

 دانشگاه به  یو از مراجعه حضور انجام دهند يدقت کاف خود را باشود که  انتخاب واحد يم

 ****ند.ینما یخوددار

 
آشنایي با دفاع مقدس، شناخت محیط زیست را هرکدام  دانشجویان مي توانند در صورت تمایل، دروس  (5

به عنوان درس اختیاری و مازاد بر دروس دوره خود که  دارای تاثیر در معدل کل خواهد  واحد 2به ارزش 

  يیبه عنوان درس مهارت افزارا  ينیکار آفر يدرس مباندانشجویان مي توانند ن یهمچن بود انتخاب نمایند.

بدون تاثیر در ر در تعداد واحدگذرانده و یواحد بدون تاث 2به ارزش  یریاشتغال پذ یش توانمندیطرح افزا

 ند.یانتخاب نما)ولي با درج نمره در کارنامه( معدل کل 

 اول نیمسال، الزم است در دانشجویاني که فقط درس پروژه کارشناسي را برای فراغت از تحصیل دارند( 6

محسوب شده و  غایب . در غیراینصورتدرس پروژه را انتخاب واحد نمایند 0114-2140تحصیليسال

 آنها صادر خواهد شد. حکم انصراف مطابق آیین نامه آموزشي،

( دانشجویان متقاضي درس کار آموزی نیز قبل از مراجعه به محل کارآموزی  و شروع دوره، حتما باید 7

-2140تحصیليسال اولنیمسال در با نظر استاد راهنمای خود، نسبت به انتخاب واحد کارآموزی 

 نمایند.اقدام 0114

 

 ( درانتخاب درس پروژه کارشناسي توجه به نکات زیر ضروری مي باشد:8

تحصیلي انتخاب مي نمایند، در ( دانشجویاني که درس پروژه کارشناسي را در نیمسال اول هر سال الف 

ي صیلتحصورت عدم اتمام آن تا پایان نیمسال انتخابي مي بایست مهلت آن را برای نیمسال دوم همان سال

 با تایید استاد راهنما و دانشکده ذیربط تمدید و در پایان نیمسال دوم، نمره آن قطعي شود. 

تحصیلي انتخاب مي نمایند حداکثر ب( دانشجویاني که درس پروژه کارشناسي را در نیمسال دوم هر سال 

 وزش  دارند.تحصیلي فرصت ارائه نمره نهایي آن را  به اداره آمتا پایان شهریور ماه همان سال

تحصیلي، اقدام به انتخاب درس پروژه کارشناسي  مي نمایند، تا ج( دانشجویاني که در تابستان هر سال

  تحصیلي بعدی فرصت ارائه نمره پروژه خود را به اداره آموزش دارند.پایان نیمسال اول سال

طرف اداره آموزش نمره صفر برای ، از طابق با زمانبندی ذکر شده در فوقدر صورت عدم ارائه نمره پروژه م

این درس در کارنامه آموزشي دانشجو درج  خواهد شد و دانشجو ملزم است  که  آن را در نیمسال بعدی 

 مجددا انتخاب نماید.

، (دباش يه مین اطالعیوست همیست دروس پی) ل دروس گروه معارفجهت انتخاب  يستیان بای(دانشجو9

 دروس نیک درس از ایقط فاعالم شده گروه معارف، نسبت به انتخاب   یم بندیو تقس يطبق برنامه زمان

ک درس از دروس گروه معارف، دروس مازاد یش از یدرصورت انتخاب بند و یاقدام نما (یهم ارز تی)با رعا

 ن مورد وجود نخواهد داشت.یم واحد در ایو امکان ترمحذف خواهد شد معارف،  

 



 ن برنامه هشتیو...(و همچن ازیاز،هم نیش نی)اعم از پ يه مقررات آموزشیت کلیان ملزم به رعای(دانشجو10

تخاب ان ازیکه به صورت هم نرا  یازیش نیدرس پان یباشند. ضمنا دانشجو يخود م يلیترمه رشته تحص

 ن موارد، برعهده شخص دانشجو خواهد بود.  یت ایعواقب عدم رعا و توانند حذف نمایندنمي نموده اند 

ان ین دانشجویمحسوب شده و ا ریانتخاب واحد با تاخ ،ن شدهییتع يانتخاب واحد در محدوده زمان( عدم 11

در  پیامارسال از طریق  دانشکدهکارشناس به   يل و مدارک کافیدرخواست خود را با دال يستیابتدا با

خاب نسبت به انت ، قبل از شروع کالسهامجوزان پس از کسب ین دانشجویاست ا يهی. بدارایه دهندسامانه 

 داده خواهد شد.واحد 14تا حداکثراجازه انتخاب  انیل دانشجوین قبیواحد اقدام خواهند نمود. به ا

ر حداکث یا کارآموزیو  يبا احتساب پروژه کارشناسکه  يانی)دانشجوان ترم آخریدانشجو(  درخواست 12

وارد ر  میسا ومانده یباق یانتخاب واحدها یبرا (باشند داشته لیفراغت از تحص یمانده برا يواحد باق 24

درخواست ارسال  با  یبا درخواست دانشجو و موافقت دانشکده مجر يآموزش یمصوبات شورااساس  بر

 .بود خواهد يبررس قابلدانشجو 

ا یدرصورت حذف درس و مربوطه،  ين نامه آموزشییبراساس آ ،و به بعد  93دانشجویان ورودی سال( 13

 ی، نمرات مردودیدر درس مردود 10 یدر صورت اخذ نمره باال، يگذراندن واحد انتخاب درت یعدم موفق

ن یانگین دروس در مینمرات ا يول رخواهد شدیتاث يدر درس مذکور در احتساب معدل کل دانشجو ب يقبل

لحاظ  يلیمسال و سنوات مجاز تحصین يموثر خواهد بود و در محاسبه معدل مشروطمسال مورد نظر ین

 خواهند شد.     

ان در هنگام یدانشجوو  باشد يواحد م 12ان یدانشجو یمسال برایدر هر ن ي( حداقل واحد انتخاب14

 باشند. يت آن میانتخاب واحد ملزم به رعا

 یيوکه دانشج ي، در صورتو به منظور مساعدت به دانشجویان دانشگاه يآموزش یبر اساس مصوبه شورا (15

ارائه شود و  یواحد -ين درس به صورت سالیکرده باشد و ا يا حذف پزشکیک درس مردود شده یدر 

 یدانشکده و نظر استاد راهنما يکارشناس آموزش يباشد با  بررس یگریا چند درس دیک یاز یش نیپ

مورد اشاره(  یواحد -ياز )درس سالیش نیتواند بدون اخذ درس پ يد دانشکده، دانشجو میدانشجو و تائ

 شیپ یواحد -ين صورت دانشجو ملزم است درس سالیدکه در ایوابسته را، انتخاب واحد نما یدرس بعد

ر حذف ای)بدون اخت ت انتخاب واحد خودیشود در اولو يکه ارائه م یبعد يلیمسال تحصین نیاز را در اولین

از شروط  يکی يود که دانشجو حتل مشخص شیاز تحص یدر هر مرحله ا يلیآن( قرار دهد. اگر به هر دل

م رات الزیینسبت به اصالح انتخاب واحد دانشجو و اعمال تغ اًت ننموده است، اداره آموزش رأسیفوق را رعا

 اقدام خواهد نمود.

 يلیمشروط نبوده و احتمال فارغ التحص يواحد گذرانده که در ترم قبل 100با حداقل يانیدانشجوتبصره: 

 يم زیاز نیش نیپ یواحد-يدر درس سال یآنها وجود دارد، در صورت عدم مردود ینده برایدر دو ترم آ

 ن مصوبه برخوردار شوند. یا یایتوانند از مزا

ضروری است  است  یواحد -ياز آنها درس/دروس سالیش نیکه پ يانتخاب واحد درس/دروس یبرا توجه:

 .را از طریق سامانه به کارشناس دانشکده ارسال کند واحدی -فرم درخواست اخذ درس سالي دانشجو، 
 

مي باشد و غیبت بیش از حد مجاز به منزله صفر  16/3( تعداد غیبت های مجاز در جلسات کالسي 16

  خواهد بود.



به  93واحد درسي  برای ورودی های  12با حفظ حداقل   فقط یک عنوان درس نظریامکان حذف  ( 17

 در قالب حذف تکدرس وجود خواهد داشت.های کارداني و کارشناسي بعد دوره 
 

 

 شماره تماس کارشناسان محترم دانشکده ها

 
 تماس شماره نام دانشکده تماس شماره نام دانشکده

 04133459072 مهندسي پایه علوم دانشکده 04133459352 دانشکده مهندسي برق

 04133458485 مهندسي مکانیکدانشکده  04133459149 دانشکده مهندسي شیمي

 04133459091 دانشکده مهندسي پلیمر 04133459285 دانشکده مهندسي معدن

 04133459490 دانشکده مهندسي نفت 04133459431 دانشکده مهندسي مواد

 04133458453 دانشکده مهندسي پزشکي 04133459357 دانشکده مهندسي عمران

  04144552889 آموزشکده فني ورزقان

 

 

 

 اداره کل آموزش –با آرزوي موفقيت                                                           

 


