
 

 
 

 : شدانجام خواهد  ريزبه شرح جدول (  1401شهریور    20و    19)   شنبهکی  و شنبه  هاي در روزکارشناسی   دروس تکمیلی نامثبت

»مدت مجاز تحصیل در ،  01/03/1397دولتی، مصوب    2و    1هاي سطح  هاي تحصیلی ويژه دانشگاهدورهنامه  نآئی  9با توجه به ماده    *

سال افزايش  نیم  2»دانشگاه اختیار دارد مدت مجاز را حداکثر تا  ،  9. همچنین ذيل تبصره ماده  «سال استنیم  8کارشناسی پیوسته،    دوره

دانشجويان ورودي   براي کلیه  ،1397نامه از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در خرداد ماه  اين آئین  ابالغ. با توجه به تاريخ  «دهد

اطالعیه براساس  بايست  می  سال هشتم فارغ التحصیل نشوند،دانشجويانی که تا پايان نیملذا    .است  االجراالزمو پس از آن،    1397سال  

 نام نخواهند بود. صورت مجاز به ثبت در غیر اين ؛ اقدام نمايند سال نهم و دهمتمديد سنوات در نیم

 به نکات زیر توجه نمایند:گرامی  شود. الزم است تا دانشجویان  نام از طریق پورتال آموزشی انجام میثبت

 خواهد بود. ناخذ  مجاز به ،هاي قبلتوسط دانشجويان ورودي سالتا روز »حذف و اضافه« دروس مختص دانشجويان ورودي جديد، ( 1

خود را کنترل نموده و نسبت   قسمت اخطارهاي آموزشی پورتال  هستند  فدانشجويان موظّ  ،ه استاخطارهای آموزشی اجرا شد(  2

 نام تکمیلی« اقدام نمايند. نیاز در »ثبتنیاز/همپیش  به رفعِ اخطار و اخذ دروسِ

 . بودفاقد اعتبار خواهد  انتظارلیست  ،و پس از آن  بودهنام فعال دروس در روزهاي ثبت ذخیرهبراي  لیست انتظار( 3

نیاز اخذ صورت همه  بعدي مجاز خواهد بود و چنانچه دانشجويان درس افتاده را ب  با درسِنیاز  صورت همه  بار افتاده بيک  خذ دروسِا(  4

اين دروس حذف   ،«حذف و اضافه»   بازهنیاز شده و در پايان  مشمولِ اخطارِ عدم رعايت پیش  ، دروس بعدي اخذ شدهي  د، کلیهنننماي

 . خواهد شد

شهریورماه تا    19ی سما و از روز شنبه  سامانهصرفاً از طريق    و دروس مقاطع تحصیالت تکمیلی،  هاثبت نام دروس ساير دانشکده  (5

 ي سما میسرخواهد بود. همچنین اخذ دروس مشترک نیز از طريق سامانه مقدور خواهد بود.پایان روز »حذف و اضافه«  

 مربوطه به صورت خودکار انجام خواهد پذيرفت. در صورت اخذ درس میهمان از طريق سامانه سما، رفع اخطار دروس ( 6

کامپیوتر، فیزيک   سبات عددي، برنامه نويسیت ديفرانسیل، محاالمعاد  ،2ضی عمومیريا  ،1ضی عمومیريا)امکان اخذ دروس افتاده  (  7

 شی وجود دارد.( در پورتال آموز100گروه  )حضوري د عنوان امتحان مجدّ هب  (2و فیزيک عمومی 1عمومی

اي دانشجويان با  هاي غیرسامانهنامداشته و تمامی ثبتنام  دسترسی ثبت  ، تکمیلینام  ثبت  يها در بازهکارشناسان آموزشی دانشکده(  8

 نظر معاون محترم آموزشی دانشکده، قابل انجام خواهد بود. 

 مدیریت امور آموزشی 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 نامثبت بازه زمانی  دانشجویان  ورودسال  روز 

 10تا   8 1400ورودی   19/06/1401شنبه  

 12:30تا    10:30 99ورودی   19/06/1401شنبه  

  15تا   13 98ورودی   19/06/1401شنبه  

 20/06/1401شنبه  یک
  97  ورودی*

 )صرفاً با ثبت ادعای فارغ التحصیلی یا تائید فرم تعهّد(

 

 10تا   8

 13تا    10:30 آزاد  ازه زمانیب 20/06/1401شنبه  یک

 

 
 

 بسمه تعالی 

تکمیلی نامبتبندی ثاطالعیه زمان   

(1140-2140 اول سالنیم ) دانشجویان کارشناسی    
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