
 

 

 

 

 

به شرح  31/06/1400شنبه چهار و  30/06/1400شنبه سههاي كه ثبت نام در روز رسانداحتراماٌ ، به اطالع مي

 جدول ذيل انجام خواهد شد.

 

حضوري به دانشگاه  ءاز مراجعهشود تا دانشجويان توصیه مي گیري ويروس كرونا، بهباتوجه به شرايط موجود و همه

 و كارشناسان هاي خود منعکس نمايند. معاونینو موارد را از طريق تلفن يا ايمیل به دانشکده جداً خودداري نموده

 ها در ساعات اعالم شده، پاسخگوي شما عزيزان خواهند بود.آموزشي دانشکده

 مي پذيرد. الزم است تا دانشجويان به نکات زير توجه نمايند:آموزشي انجام ثبت نام از طريق پورتال  *

 گرديدخواهد اعمال  1400نام در نیمسال اول قوانین مربوط به ثبت ءمحدوديت مشروطي و كلیه. 

 از ظرفیت دروس مختص دانشجويان ورودي  بخش اندكي؛ 1400باتوجه به عدم اعالم نتايج كنکور سراسري

 .بازه پريود آزاد در دسترس دانشجويان قرار خواهد گرفتدر  ،جديد

  قسمت اخطارهاي آموزشي « حذف و اضافه»اخطارهاي آموزشي اجرا شده است. لذا دانشجويان موظفند قبل از

اقدام « حذف و اضافه»پورتال خود را كنترل نموده و نسبت به رفعِ اخطار و اخذ دروسِ پیشنیاز/همنیاز در 

 باقي ماندن اخطارها و عدم رعايت موارد آموزشي، دروس داراي اخطار حذف خواهند گرديد. درصورت نمايند.

  تداخل نام اولیه تعداد محدودي از دروس دانشجويان با ، ثبتافزاريبروز برخي مشکالت نرمپیرو همچنین

 ءيست سريعا در بازهبامي ي كه تداخل امتحاني دارند،دسته از دانشجويانآن میسر شده است.  برنامه امتحاني

حذف و اضافه  ءدر پايان بازهنسبت به حذف يکي از دروس تداخلي اقدام نمايند. بديهي است  حذف و اضافه

 دروس تداخلي حذف خواهند گرديد. ءهیچ يک از دروس با تداخل برنامه امتحاني پذيرفته نشده و كلیه

 ساعت ورودي روز

 9:30تا  8 و ماقبل 96ورودي    30/06/1400شنبه سه 

 11:30تا  10 97ورودي    30/06/1400شنبه سه 

  14تا  12 98ورودي    30/06/1400شنبه سه 

 10تا  8  99ورودي    31/06/1400شنبه چهار

 13تا  10:30 پريود آزاد   31/06/1400شنبه چهار

 

 

 

 

 بسمه تعالي

حذف و اضافهاطالعیه زمانبندي   

(1400-1401 اول نیمسال) دانشجويان كارشناسي   
 

 

 

 
 



 هاي نامي رشتههاي ثبتلذا كلیه گروه (،2)با توجه به عدم تشکیل كالسهاي حضوري درس تربیت بدني

 )بدنسازي( انتقال يافته است.- 2مختلف ورزشي به درس تربیت بدني 

 تا حداكثر براي دانشجويان ، میهمان در مقطع تحصیالت تکمیلي يا ايدانشکدهمیهمان بین دروس نامثبت

-بدين منظور دانشجويان مي .بودانجام خواهد  سما قابل ءاز طريق سامانه  1400مهرماه  2جمعه  پايان روز 

و انتخاب بخش   https://ugrad.aut.ac.irبايست با مراجعه به تارنماي مديريت امور آموزشي به آدرس 

میهماني )بین  نسبت به ثبت درخواستِ اي،دانشکدهدرخواست میهمان بین ،مديريت آموزشي)سما(  سامانه

مبدا و مقصد باشند.  ءدانشکده اي/ درس تحصیالت تکمیلي( خود اقدام نموده و منتظر اعالم نظر دانشکده

 )راهنماي ثبت درخواست در بخش مذكور قرار گرفته است.(

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

 هاي الزم را بعمل آوردند. سما انجام داده و پیگیري ءسامانه از طريق

 ءاي فاقد اعتبار بوده و عواقب اخذ درس از روشي غیر از سامانهفرمهاي دستي میهمان بین دانشکده 

 فوق الذكر، برعهده دانشجويان خواهد بود.

   بصورت خودكار انجام رفع اخطار دروس مربوطه  سما، ءطريق سامانهدر صورت اخذ درسِ میهمان از

 خواهد پذيرفت.

 ولي چنانچه نتوانند تا  ،)نیمسال نهم( را خواهند داشت 1400نام در نیمسال اوّل اجازه ثبت 96هاي ورودي

ارائه  1400نام در نیمسال دوم بايد درخواست اجازه ثبتمي ؛التحصیل گردندفارغ 1400پايان نیمسال اوّل 

، جهت اخذ اجازه ثبت نام در نیمسال دوم ايشانبر اساس وضعیت تحصیلي  دانشجوياناين پرونده  نمايند.

. تمديد ترم در خواهد شددهم( در كمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسي و تصمیم گیري )نیمسال  1400

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

  كه پرونده آنها در كمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسي و ماقبل  95هاي وروديتنها آن دسته از دانشجويان

دانشجويان پسر عالوه بر موافقت  هستند. 1400نام در نیمسال اول و موافقت شده است، مجاز به ثبت

 نموده باشند.بايد تايید سنوات ارفاقي نظام وظیفه را نیز ارائه كمیسیون موارد خاص مي

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

 . مجاز به اخذ دروس آتي در درختواره خواهند بود ياندانشجو

 پورتال اختیاري در  ءهاي اختیاري به دانشجويان متقاضي، لذا براي دانشجوياني كه بستهپیرو تخصیص بسته

-اين دانشجويان مي بصورت مجزا نمايش داده خواهد شد.« دروسِ بسته»آموزشي آنها درج شده باشد؛ بخش 

ساير دروس اختیاري خود اقدام نمايند.  ءتوانند با مراجعه به اين بخش نسبت به اخذ دروس مندرج در بسته

 دانشکده به اين دسته از دانشجويان نمايش داده نخواهد شد.

https://ugrad.aut.ac.ir/


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

  .بودلیست رزرو فاقد اعتبار خواهد 

 شجويان درس افتاده را عدي مجاز خواهد بود و چنانچه دانب يکبار افتاده بصورت همنیاز با درسِ خذ دروسِا

دروس بعدي اخذ شده مشمولِ اخطارِ عدم رعايت پیشنیاز شده و در پايان  ءهبصورت همنیاز اخذ ننمايد، كلی

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

  ءارائه، و پايداري شرايط قرمز كرونايي كشوردروس افتاده  100گروه باتوجه به لزوم برگزاري حضوري امتحانات 
 صورت نخواهد پذيرفت.  1400اول  اين دروس در نیمسال

 

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

 گیري از ضايع شدن حق ديگران (. ) جهت جلوگرددنام بالفاصله متوقف ميم 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

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

 

 مديريت امور آموزشي                                                            

 دانشگاه صنعتي امیركبیر                                                            


