
 

 
 

 

 

مي احتراماً اطالع  به  ثبت  رساند،  روزكه  در  شرح    1400/ 11/ 13شنبه  چهار  و   1400/ 11/ 12شنبه  سه هاي  نام  به 

 جدول ذيل انجام خواهد شد.

 

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

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

 ها در ساعات اعالم شده، پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود. آموزشی دانشکده  و کارشناسان معاونین

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

توانند تاا چنانچه ب، ولي  خواهند داشتن( را  دهم  سالنیم)  1400  دوم  سالنیمنام در  اجازه ثبت  96هاي  ورودي ✓

ارائاه   1400دوم    ساالنیمناام در  بايد درخواست اجازه ثبت؛ ميالتحصیل گردند فارغ  1400  دوم  سالنیمپايان  

دوم   ساالنیمناام در  اخا  اجاازه ثبت  ، جهاتايشانبر اساس وضعیت تحصیلي    اين دانشجويانپرونده    نمايند.

یري خواهاد شاد. تمدياد تارم در گاه بررسي و تصمیمدهم( در كمیسیون موارد خاص دانشگ   سالنیم)  1400

  كمیسیون موارد خاص صرفاً تحت شرايط خاص كه خارج از اختیار دانشجو بوده ممکن خواهد بود.

ناام انجاام تا قبل از بازه »ح ف و اضافه« اقدامي در خصوص اخا  مجاوز ثبت  96چنانچه دانشجويان ورودي    ✓

نامي ايشان ي دروس ثبتكلیه»اتمام سنوات« باقي بماند،  به صورترتال نداده و وضعیت تحصیلي ايشان در پو

 د.ش ح ف خواهد  1400دوم  سالنیمدر 

 د. شاعمال خواهد  1400اول  سالنیمنام در قوانین مربوط به ثبت ی محدودیت مشروطی و کلیه ✓

 ساعت  ورودی  روز 

 10تا  8 1400ورودی    1400/ 11/ 12 شنبهسه

 12:30تا  10:30 99ورودی     1400/ 11/ 12ه شنبسه

   15تا  13 98ورودی     1400/ 11/ 12به شنسه

 10تا  8 و ماقبل  97ورودی   1400/ 11/ 13شنبه چهار

 13تا  10:30 پریود آزاد  1400/ 11/ 13شنبه چهار

 

 
 

 

 بسمه تعالی 

تکمیلی نامبتبندی ثاطالعیه زمان   

(4001-1140 دوم سالنیم ) دانشجویان کارشناسی    
 

 

 

 
 



لا ا دانشاجويان روزساني شده و اخطارهاي آموزشي اجرا شاده اسات، نام تکمیلي« بهوضعیت دروس در »ثبت ✓

نام تکمیلي« قسمت اخطارهاي آموزشي پورتال خود را كنترل نموده و نسابت باه ند قبل از »ثبتهست  موظف

  نمايند.نام تکمیلي« اقدام »ثبت يبازهرفعِ اخطار و اخ  دروِس پیشنیاز/همنیاز در 

شونبه سهروز  ، ازمیهمان در مقطو  تحیویالت تکمیلوی  یا  ایدانشکده میهمان بین  دروس  نامثبت ✓

 .بوودانجام خواهود    سما قابل  یو حداکثر تا پایان روز »حذف و اضافه« از طریق سامانه  1400/ 11/ 12

بايساات بااا مراجعااه بااه تارنماااي مااديريت امااور آموزشااي بااه آدرس باادين منرااور دانشااجويان مي

https://ugrad.aut.ac.ir  درخواساات میهمااان  ،)سااما( و انتخاااب بخاام سااامانه مااديريت آموزشااي

تکمیلي( خود اقدام نموده اي/درس تحصیالت اي، نسبت به ثبت درخواستِ میهماني )بین دانشکدهدانشکدهبین

 و مقصد باشند. )راهنماي ثبت درخواست در بخم م كور قرار گرفته است( أو منترر اعالم نرر دانشکده مبد 

شود درخواست میهماني/اخ  درس از تحصیالت تکمیلي خود را صرفاً از توصیه مي  به دانشجويان اكیداً  ❖

 م را بعمل آوردند. هاي الزسما انجام داده و پیگیري يطريق سامانه

 است.اي فاقد اعتبار هاي دستي میهمان بین دانشکدهفرم ❖

صاورت خودكاار ه رفع اخطار دروس مربوطه با  سما،   یطریق سامانهدر صورت اخ  درِس میهمان از    ❖

 انجام خواهد پ يرفت.

و پا  از آن  باوده)رزرو( براي رزرو دروس در روزهاي ثبت نام فعال  مطابق روال جاري دانشگاه، لیست انترار ✓

 .بودفاقد اعتبار خواهد  ،لیست رزرو

شجويان درس افتاده را عدي مجاز خواهد بود و چنانچه دانب صورت همنیاز با درِسه بار افتاده ب يک خ  دروِسا ✓

د، كلیه دروس بعدي اخ  شده مشمولِ اخطارِ عدم رعايت پیشنیاز شاده و در پاياان کنصورت همنیاز اخ  نه  ب

 .اين دروس ح ف خواهند شد  «ح ف و اضافهبازه »

سابات ت ديفرانسایل، محاالمعااد ،2ضاي عماوميريا ،1ضي عمومي ريا)امکان اخ  دروس افتاده مطابق روال،   ✓

( 100تحت گروه  )عنوان امتحان مجدد  ه  ب  (2و فیزيک عمومي  1كامپیوتر، فیزيک عمومي  ينويسعددي، برنامه

 صورت حضوري برگزار خواهد شد(ه شي وجود دارد. )امتحان اين دروس بدر پورتال آموز

 شرح ذیل عمل خواهد شد:ه در صورت قط  برق در طول ثبت نام ب

 حق ديگران( تضییعگیري از . )جهت جلودشونام بالفاصله متوقف ميم ثبتسیست ❖

وصال   سیساتم مجادداً  ها،دانشکده  يق در همهقطعي بر  كاملِ  یقه پ  از وصل مجدد برق و رفعِدق  5 ❖

 . يابدئیکه متوقف شده بود ادامه ميجاكار از آن شده و

 به تعويق خواهد افتاد. زماني جدول باال به مدت قطعي برقبرنامه  ❖

 

 مدیریت امور آموزشی                                                              

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر                                                             
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