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 اطالعيه مهم اداره تحصيالت تکميلی در مورد انتخاب واحد

   0410-0412سال تحصيلی  اولنيمسال 

 (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتریویژه )

 
ضمن آزوی صحت و سالمتی برای کلیه دانشجویان، به اطالع می رساند انتخاب واحد نیمسال اول 

 12/40/2042لغایت چهارشنبه مورخ  12/40/2042از روز دوشنبه مورخ  2042-2041سال تحصیلی 

بصورت آنالین انجام خواهد گرفت. در این مورد ضروری است به نکات زیر  sessاز طریق سامانه 

 کافی صورت گیرد:توجه 

 افزودن) کاربريشناسه ، با ارائه http://sess.sut.ac.irسامانه دانشجويان بايستي از طريق  -1

الزم به ذکر است  .(1)شکل  وارد سیستم شوند( و کلمه عبور در ابتدای شماره دانشجویی sحرف 

که لینک دسترسي سريع به سامانه آموزشي در صفحه اول سايت در قسمت دسترسي سريع با نام 

 سامانه آموزش قرار گرفته است. 
ئولیتي مس تحصیالت تکمیليو اداره  مسئولیت حفاظت از رمز عبور مورد استفاده متوجه شخص دانشجو بوده :1 تذکر

 در قبال آن نخواهد داشت.
پس از  در بازه زماني تعیین شده، با دقت الزم وکافي مي بايست در هنگام انتخاب واحد و دانشجويان :2تذکر 

ترم رشته  4مطابق برنامه  و مقررات آموزشي ها آيین نامه در چارچوب راهنما و اخذ نظر آنها ادمشورت با است

طعي قانتخاب واحد دانشجو ن شده، ییبازه زماني تع اتمام پس از. نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند تحصیلي خود
 .براي انتخاب واحد آنها وجود نخواهد داشتر و امکان اصالح يا تغیی خواهد بود

 خواهید بود.در زمان انتخاب واحد، قادر به اخذ دروس  ،گزينه ورود به ثبت نامبا کلیک بر روي  -2

راساس که بدروس مورد نظر خود را از لیست دروس  الزم به ذکر است که دانشجويان تحصیالت تکمیلي
خاب با انتبرنامه ترمي دانشجو لحاظ شده است به صورت موردي انتخاب و تايید مي کنند. در نهايت 

يند انتخاب واحد انجام خواهد زمان و مکان برگزاري کالس دروس انتخابي و تايید کردن آنها، فرآ
 گرفت.  

 



، 1411-1412دروس ارايه شده در نیمسال اول سال تحصیلي کلیه دانشجويان عزيز جهت اطالع از  -3
ر و دو سپس انتخاب برنامه کالسي در بخش آموزشي از پورتال شخصي  گزينه آموزشيبا انتخاب 

 قابل مشاهده خواهد بود.    نهايت با انتخاب نیمسال و بخش مورد نظر 

مربوطه، به دانشجويان محترم بخش با توجه به امکان ارسال پیام از طريق سامانه براي کارشناس  -4
اکیدا توصیه مي شود که انتخاب واحد خود را با دقت کافي انجام دهند و درصورت بروز مشکل از 

 از مراجعه حضوري به دانشگاهنمايند و ارسال پیام مبادرت به به کارشناس بخش مربوطه سامانه طريق 
 خودداري نمايند.

ها ملزم به نامه يا رساله در تمامي نیمسالدانشجويان تحصیالت تکمیلي تا زمان دفاع از پايانکلیه  -5

باشند. عدم انتخاب واحد به منزله انصراف از تحصیل بوده و حکم عدم مراجعه آنها انتخاب واحد مي
 صادر خواهد شد.

نسبت به انتخاب واحد سمینار،  اند، بايد حسب مورددانشجوياني که واحدهاي درسي خود را گذرانده -6
دام نامه دکتري اقنامه دکتري يا تمديد پاياننامه ارشد، آزمون جامع، پاياننامه ارشد، تمديد پايانپايان

ل اقدام نمايند ولي براي دروس پايان ولذا براي انتخاب درس سمینار، همانند دروس معم نمايند.
 .پیام دهند بخشنامه/رساله، به کارشناس 

اگر واحد درسي باقیمانده دارند، الزم است و ماقبل  1411مهر دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي  -7

مانده انتخاب واحد نمايند. به شرط اينکه جمع واحدهاي انتخابي نامه را به همراه دروس باقيواحد پايان
  واحد درسي گذرانده داشته باشند. 11حداقل و  واحد نباشد 14بیشتر از 

و قبل از آن امکان  81 بهمنبا توجه به اتمام سنوات تحصیلي دانشجويان کارشناسي ارشد ورودي  -1
ها وجود نداشته و اين گونه دانشجويان بعد از درخواست و تکمیل فرم تمديد انتخاب واحد براي آن

جاع و ار سنوات توسط دانشجو و تايید استاد راهنما و دانشکده به اداره تحصیالت تکمیلي دانشگاه

 تعیین تکلیف خواهد شد.
ها نآنیازمند انتخاب واحد درسي به غیر از پايان نامه باشند نام دروس و کد  1بند  که دانشجويان : درصورتيتذکر

سايت اداره تحصیالت تکمیلي دانشگاه( تکمیل نموده و حداکثر تا روز )موجود در وب را در فرم تمديد سنوات
 تايید استاد راهنما و دانشکده به اداره تحصیالت تکمیلي تحويل دهند. زپس ا ماه مهر 12شنبه سه

دارند، فرم ترمیم معدل  دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد که نیاز به اخذ درس ترمیم معدل -8

را براساس مقررات و آيین نامه تکمیل نموده و سايت اداره تحصیالت تکمیلي دانشگاه( )موجود در وب
 پس از تايید استاد راهنما و دانشکده به اداره تحصیالت تکمیلي تحويل دهند. 

و قبل از آن، اين  86 بهمنبا توجه به اتمام سنوات تحصیلي دانشجويان مقطع دکتري ورودي  -11
دانشجويان الزم است فرم تمديد سنوات را تکمیل نموده، همراه با مستندات به دانشکده مربوطه تحويل 



ن تکلیف تعییدهند تا بعد از تايید استاد راهنما و دانشکده به اداره تحصیالت تکمیلي دانشگاه ارجاع و 
 .شود

س از کنترل و تايید استاد راهنما، قطعي شده و الزم بذکر است که انتخاب واحد دانشجويان، پ -11

 دانشجويان بايستي از طريق سايت از انتخاب واحد نهايي خود، مطلع شوند.

 1دانشجويان محترم در خصوص دروس اخذ شده به وب سايت دانشکده مربوطه مطابق جدول  -12

ر ساعات اداري تماس حاصل فرمايند و  مراجعه نموده و در صورت هر گونه مشکل با دفاتر دانشکده د

 .تحصیالت تکمیلي خودداري گردد ادارهاز مراجعه حضوري به 

 ان ترميمو امک تلقی شدهپس از بازه زمانی تعيين شده، قطعی  واحدهای اخذ شده الزم به ذکر است -11

 وجود نخواهد داشت.به هيچ وجه  برای انتخاب واحد آنها )حذف و اضافه(

 
 

 
 

 

 
 

 هاي دانشگاه صنعتي سهندوب سايت و شماره تلفن دانشکده .1جدول 

 
                                            

 دانشگاه اداره تحصيالت تکميلی                                                                          

 آدرس سایت شماره تماس نام دانشکده

 http://fa.ee.sut.ac.ir 14133458352 مهندسی برق

 http://fa.mech.sut.ac.ir 14133451415 مهندسی مکانیک

 http://fa.pge.sut.ac.ir 14133458481 مهندسی نفت

 http://fa.che.sut.ac.ir 33458148 مهندسی شیمی

 http://fa.polymer.sut.ac.ir 14133458181 مهندسی پلیمر

 http://fa.bme.sut.ac.ir 14133451453 مهندسی پزشکی

 http://fa.cie.sut.ac.ir 14133458357 مهندسی عمران

 http://fa.mae.sut.ac.ir 14133458431 مهندسی مواد

 http://fa.mie.sut.ac.ir 14133458215 مهندسی معدن

 http://fa.sci.sut.ac.ir 14133458172  علوم پایه

 http://www.vu-sahand.ir/elec 14134248611 های الکترونیکی آموزش

مربوطه، به  بخش توجه به امکان ارسال پیام از طریق سامانه برای کارشناسبا 

دانشجویان محترم اکیدا توصیه می شود که انتخاب واحد خود را با دقت کافی انجام 

مربوطه مبادرت به  بخشدهند و درصورت بروز مشکل از طریق سامانه به کارشناس 

 شگاه خودداری نمایند.ارسال پیام نمایند و از مراجعه حضوری به دان
 


