
 

 
 

 

 

به شرح  17/10/1399شنبه چهار و  16/10/1399شنبه سههاي كه ثبت نام در روز رسانداحتراماٌ ، به اطالع مي

 جدول ذيل انجام خواهد شد.

 

 ءاز مراجعهشود تا گیری ویروس کرونا، به دانشجویان توصیه میباتوجه به شرایط موجود و همه

های خود و موارد را از طریق تلفن یا ایمیل به دانشکده حضوری به دانشگاه جداً خودداری نموده

شما ها در ساعات اعالم شده، پاسخگوی آموزشی دانشکده و کارشناسان منعکس نمایند. معاونین

 عزیزان خواهند بود.

 

 می پذیرد. الزم است تا دانشجویان به نکات زیر توجه نمایند:آموزشی انجام ثبت نام از طریق پورتال  *

 ًگرفته شده لذا رسیده هستند، گذرانده شده در نظرنمره نوضعیت كه داراي  99 اولنیمسال دروس  موقتا

-به «اضافهحذف و ». وضعیت اين دروس در خواهند بود مجاز به اخذ دروس آتي در درختواره ياندانشجو

 در صورت عدم رعايت موارد آموزشي دروس مربوطه حذف خواهند گرديد.روزساني شده و 

 د شد.ناجرا خواه« اولیهنام ثبت» ءاخطارهاي آموزشي بعد از بازه 

  خود را كنترل نموده و نسبت  قسمت اخطارهاي آموزشي پورتال« نام تکمیليثبت»دانشجويان موظفند قبل از

 اقدام نمايند.« ثبت نام تکمیلي»به رفعِ اخطار و اخذ دروسِ پیشنیاز/همنیاز در 

  و پس از آن  بودهمطابق روال جاري دانشگاه، لیست انتظار)رزرو( براي رزرو دروس در روزهاي ثبت نام فعال

 .بودلیست رزرو فاقد اعتبار خواهد 

 ساعت ورودی روز

 9:30تا  8 و ماقبل 95ورودی    16/10/1399شنبه سه

 11:30تا  10 96ورودی    16/10/1399شنبه سه

  13:30تا  12 97ورودی    16/10/1399شنبه سه

 9:30تا  8 98ورودی  17/10/1399شنبه چهار

 12تا  10 99ورودی  17/10/1399شنبه چهار

 14:30تا   12:30 پریود آزاد 17/10/1399شنبه چهار

 

 
 

 

 بسمه تعالی

اولیه بت ناماطالعیه زمانبندی ث  

(1399-1400 دوم نیمسال) دانشجویان کارشناسی   
 

 

 

 
 



 شجويان درس افتاده را عدي مجاز خواهد بود و چنانچه دانب صورت همنیاز با درسِيکبار افتاده ب خذ دروسِا

دروس بعدي اخذ شده مشمولِ اخطارِ عدم رعايت پیشنیاز شده و در پايان  ءبصورت همنیاز اخذ ننمايد، كلیه

 .اين دروس حذف خواهند شد «حذف و اضافه» ءبازه

  سبات عددي، برنامه ت ديفرانسیل، محاالمعاد ،2عمومي ضيريا ،1ضي عمومي ريا)امکان اخذ دروس افتاده

در بازه ثبت ( 100تحت گروه )بعنوان امتحان مجدد  ( 2و فیزيک عمومي 1كامپیوتر، فیزيک عمومي نويسي

 .خواهد داشتوجود نام تکمیلي 

  اي غیرهنامثبت ءلذا كلیهثبت نام اولیه دسترسي ثبت نام ندارند  ءكارشناسان آموزشي در بازهمطابق روال-

، ثبت نام دانشجويان ايشتهتغییر رثبت نام دانشجويان اي، شکدهدان تمي دانشجويان؛ اعم از میهمان بینسیس

 شد. انجام خواهد  «نام تکمیليثبت«شد، بعد از نام دروس ارو ثبت میهمان

 

 

 در صورت قطع برق در طول ثبت نام بشرح ذیل عمل خواهد شد :

 گیري از ضايع شدن حق ديگران (. ) جهت جلوگرددبالفاصله متوقف مينام م ثبتسیست 

 5وصل شده  سیستم مجدداً ها،دانشکده ءق در همهقطعي بر كاملِ یقه پس از وصل مجدد برق و رفعِدق

 . يابدئیکه متوقف شده بود ادامه ميوكار از آنجا

 زماني جدول باال به مدت قطعي برق  به تعويق خواهد افتاد. ءبرنامه 

 

 مدیریت امور آموزشی                                                            

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر                                                            
 


