باسمه تعالی

قابل توجه اساتید محترم راهنما و دانشجويان گرامی
اطالعیه ثبتنام (مشاوره با استاد راهنما)
در نیمسال دوم سال تحصیلی 9395-96
با توجه به اینکه برای ثبتنام نيمسال دوم سال تحصيلی  9395-96اخذ نظر استاد راهنما در مورد دروس ثبتنامی و صدور
مجوز ثبتنام به صورت برخط و از طریق سامانه آموزش انجام میشود ،لطفاً برای جلوگيری از مشکالت احتمالی ناشی از
عدم دسترسی به اساتيد محترم راهنما ،از هماکنون مراحل ذکر شده را به دقت مرور کرده و موافقت استاد راهنمای خود را
با ثبتنام نيمسال دوم سال تحصيلی 9395-96دریافت کنيد.
 .9دانشجو از هماکنون تا زمان ثبتنام میتواند ،فرم مربوط به مشاوره با استاد راهنما را در منوی امور ثبتنام تکميل و برای
استاد راهنما ارسال کند.

 .2دانشجو بایستی دروس پيشنهادی خود را برای اخذ در نيمسال دوم سال تحصيلی  ،9395-96در منوی امور ثبتنام



فرم مشاوره انتخاب واحد ،وارد و برای استاد راهنما ارسال کند .در این مرحله احتياجی به اطالع از برنامة نيمسال نيست و

دانشجو میتواند چند درس اضافه قابل اخذ نيز درج کند تا بعداً در تنظيم برنامه زمانی به مشکل برنخورد (در پایان این
مرحله ،ایميل برای استاد راهنما ارسال میشود).

 .3استاد راهنما در سامانه آموزش ،در منوی امور ثبت  بررسی فرم مشاورۀ انتخاب واحد ،با توجه به وضعيت تحصيلی
هردانشجو ،دروس پيشنهاد شده را بررسی کرده ،با درنظر گرفتن مقررات آموزشی ،نظر خود را در مورد دروس پيشنهاد
شده ثبت و مجوز ثبتنام را صادر میکند( .در پایان این مرحله ،ایميل برای دانشجو ارسال میشود).

مهم
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توجه شود که اگر اجازه ثبتنام دانشجو توسط استاد راهنما در سامانه آموزش وارد نشود ،دانشجو امکان ثبتنام

نخواهد داشت .ضمناً پرکردن فرم مشاوره (فرم تقاضای صدور مجوز ثبتنام) توسط دانشجو و سپس صدور مجوز
توسط استاد راهنما صرفاً جنبه مشاوره دارد و الزم است در زمان انتخاب واحد ،دانشجو خود اقدام به اخذ واحد کند.

 .5در این نيمسال ،همچنان منوی "صدور مجوز ثبت نام که در ترمهای گذشته پس از طی شدن فرآیند سنتی مشاوره دانشجو

با استاد ،مورد استفاده قرار میگرفت ،فعال است.

 .6در هنگام ثبتنام اینترنتی ،اساتيد راهنما و معاونان آموزشی و تحصيالت تکميلی ،به سامانه دسترسی داشته و با بررسی
ثبتنام دانشجویان ،تغييرات الزم را اعمال میکنند.

 .7الزم است ظرف مدت یک هفته پس از اتمام ثبتنام (تا  99بهمن) به سامانه آموزش مراجعه و دروس ثبتنامی خود را
بررسی و در صورت مشاهده هرگونه اشکالی ،موضوع را به آموزش دانشکده یا دفتر تحصيالت تکميلی دانشکده منعکس

کنيد .مسئولیت بروز هرگونه اشکال ناشی از عدم آگاهی دانشجو از دروس ثبتنام شده ،بر عهده شخص دانشجو
خواهد بود.

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

تاریخ آخرین اصالح 0931/01/22

با آرزوی موفقيت برای تمام دانشجویان

