
 

 

 

به شرح جدول  2011ماه  بهمن 21 و 21 شنبهچهارو به شنسه هاي نام در روزكه ثبت رساند، به اطالع مياحتراماً

 ذيل انجام خواهد شد.

 ساعت    سال ورود     روز

 21تا  8    2011ورودي     2011بهمن 21شنبه سه

 21:11تا  21:11          99 يورود   2011بهمن 21شنبه سه

  21تا  21           98ورودي     2011بهمن 21شنبه سه

 21تا  8            و ماقبل 99ورودي     2011بهمن  21 شنبهچهار

 21تا   21:11       پريود آزاد    2011بهمن  21 شنبهچهار
 

شرايط موجود و همه صیه میباتوجه به  شجويان تو ضوري  از مراجعهشود تا گیري ويروس کرونا، به دان ح

شگاه جداً خودداري نموده شکده به دان هاي خود منعکس نمايند. و موارد را از طريق تلفن يا ايمیل به دان

 شده، پاسخگوي شما عزيزان خواهند بود. ها در ساعات اعالمآموزشی دانشکده و کارشناسان معاونین

 پذيرد. الزم است تا دانشجويان به نکات زير توجه نمايند:آموزشی انجام میثبت نام از طريق پورتال 

 شتن( را دهم سالنیم) 0011 دوم سالنیمنام در اجازه ثبت 69هاي ورودي توانند تا ، ولي چنانچه بخواهند دا

صیل گردندفارغ 0011 دوم سالنیمپايان  ست اجازه ثبت؛ ميالتح ارائه  0011سال دوم نام در نیمبايد درخوا

  دوم سجالنیمنام در اخذ اجازه ثبت ، جهتايشجانبر اسجا  وعجتیت تحصجی ي  اين دانشججويانپرونده  نمايند.

صمیم سالنیم) 0011 سي و ت شگاه برر سیون موارد خاص دان شد. تمدگدهم( در كمی يد ترم در یري خواهد 

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

   نام انجام اقدامي در خصججوص اخذ مجوز ثبت« حذف و اعججافه»تا قبل از بازه  69چنانچه دانشجججويان ورودي

ي ايشان نامي درو  ثبتك یهند، باقي بما« اتمام سنوات»نداده و وعتیت تحصی ي ايشان در پورتال به صورت 

 د.شحذف خواهد  0011دوم  سالنیمدر 

 د.شاعمال خواهد  2011اول  سالنیمنام در قوانین مربوط به ثبت ي محدوديت مشروطی و کلیه 

 

 
 

 

 بسمه تعالی

اولیه بت نامبندي ثاطالعیه زمان  

(2011-2012 دوم سالنیم) دانشجويان کارشناسی   
 

 

 

 
 



  عتیت درو  در ست، به« نام تکمی يثبت»و شده ا شي اجرا  شده و اخطارهاي آموز ساني  شجويان روز لذا دان

ست موظف سبت به « نام تکمی يثبت»قبل از ند ه شي پورتال خود را كنترل نموده و ن سمت اخطارهاي آموز ق

  اقدام نمايند.« نام تکمی يثبت»ي بازهرفعِ اخطار و اخذ درو ِ پیشنیاز/همنیاز در 

 شکدهمیهمان بین دروس نامثبت صیالت تکمیلی يا ايدان سه ، ازمیهمان در مقطع تح  21شنبه روز 

ضافه»و حداکثر تا پايان روز  2011بهمن  سامانه« حذف و ا سما قابلاز طريق   .بودانجام خواهد  ي 

بجايسججججت بجا مراجتجه بجه تجارنمجاي مجديريجت امور آموزشجججي بجه آدر  بجدين منوور دانشججججويجان مي

https://ugrad.aut.ac.ir  درخواسجججت میهمان  ،)سجججما( وزشجججيو انتخاب بخش سجججامانه مديريت آم

اي/در  تحصیالت تکمی ي( خود اقدام نموده اي، نسبت به ثبت درخواستِ میهماني )بین دانشکدهدانشکدهبین

 و مقصد باشند. )راهنماي ثبت درخواست در بخش مذكور قرار گرفته است( أو منتور اعالم نور دانشکده مبد

  ًدرخواست میهماني/اخذ در  از تحصیالت تکمی ي خود را صرفاً از شود توصیه مي به دانشجويان اكیدا

 هاي الزم را بتمل آوردند. سما انجام داده و پیگیري يطريق سامانه

 است.اي فاقد اعتبار هاي دستي میهمان بین دانشکدهفرم 

   صورت اخذ در ِ میهمان از سامانهدر  خودكار صورت ه رفع اخطار درو  مربوطه ب سما، يطريق 

 انجام خواهد پذيرفت.

  مطابق روال جاري دانشججگاه، لیسججت انتوار )رزرو( براي رزرو درو  در روزهاي ثبت نام فتال بوده و پ  از آن

 لیست رزرو، فاقد اعتبار خواهد بود.

 را شجويان در  افتاده تدي مجاز خواهد بود و چنانچه دانب صورت همنیاز با در ِه بار افتاده ب يک خذ درو ِا

شده و در پايان کنصورت همنیاز اخذ نه ب شنیاز  شمولِ اخطارِ عدم رعايت پی شده م د، ك یه درو  بتدي اخذ 

 .اين درو  حذف خواهند شد «حذف و اعافه»بازه 

  ،ت ديفرانسججیل، محاسججبات المتاد ،2عججي عموميريا ،0عججي عمومي ريا)امکان اخذ درو  افتاده مطابق روال

سعددي، برنامه ( 011تحت گروه )عنوان امتحان مجدد ه ب (2و فیزيک عمومي 0وتر، فیزيک عموميكامپیي نوي

 شي وجود دارد. )امتحان اين درو  به صورت حضوري برگزار خواهد شد(در پورتال آموز

 شرح ذيل عمل خواهد شد:ه در صورت قطع برق در طول ثبت نام ب

 حق ديگران( تضییعد. )جهت ج وگیري از شونام بالفاص ه متوقف ميسیستم ثبت 

 5 صل مجدد برق و رفعِ كاملِ قطتي برق در همه شکده يدقیقه پ  از و ستم مجدداً ها،دان صل  سی و

 . يابدجائیکه متوقف شده بود ادامه ميكار از آن شده و

  به تتويق خواهد افتاد. زماني جدول باال به مدت قطتي برقبرنامه 

 مديريت امور آموزشی                                                            

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر                                                            

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

