بسمه تعالي

اطالعیه زمانبندي ثبتنام اولیه
دانشجويان كارشناسي (نیمسال اول )1044-1041
احتراماٌ  ،به اطالع ميرساند كه ثبت نام در روزهاي سهشنبه  1044/6/2و چهارشنبه  1044/6/3به شرح جدول
ذيل انجام خواهد شد.
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باتوجه به شرايط موجود و همهگیري ويروس كرونا ،به دانشجويان توصیه ميشود تا از مراجعهء حضوري به
دانشگاه جداً خودداري نموده و موارد را از طريق تلفن يا ايمیل به دانشکدههاي خود منعکس نمايند .معاونین و
كارشناسان آموزشي دانشکده ها در ساعات اعالم شده ،پاسخگوي شما عزيزان خواهند بود.
* ثبت نام از طريق پورتال آموزشي انجام مي پذيرد .الزم است تا دانشجويان به نکات زير توجه نمايند:
 مطابق روال نیمسال هاي اول ،دروس مختص دانشجويان ورودي جديد توسط دانشجويان ورودي سالهاي قبل،
غیرقابل اخذ خواهد بود.
 محدوديت مشروطي و كلیهء قوانین مربوط به ثبتنام در نیمسال اول  1044اعمال خواهد گرديد.
 وروديهاي  66اجازه ثبتنام در نیمسال اوّل ( 1044نیمسال نهم) را خواهند داشت ،ولي چنانچه نتوانند تا
پايان نیمسال اوّل  1044فارغالتحصیل گردند؛ ميبايد درخواست اجازه ثبتنام در نیمسال دوم  1044ارائه
نمايند .پرونده اين دانشجويان بر اساس وضعیت تحصیلي ايشان ،جهت اخذ اجازه ثبت نام در نیمسال دوم
( 1044نیمسال دهم) در كمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسي و تصمیم گیري خواهد شد .تمديد ترم در
كمیسیون موارد خاص صرفاً تحت شرايط خاص كه خارج از اختیار دانشجو بوده ممکن خواهد بود.
 تنها آن دسته از دانشجويان وروديهاي  69و ماقبل كه پرونده آنها در كمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسي
و موافقت شده است ،مجاز به ثبتنام در نیمسال اول  1044هستند .دانشجويان پسر عالوه بر موافقت
كمیسیون موارد خاص ميبايد تايید سنوات ارفاقي نظام وظیفه را نیز ارائه نموده باشند.

 موقتاً دروس نیمسال دوم  66كه داراي وضعیت نمره نرسیده هستند ،گذرانده شده در نظرگرفته شده لذا
دانشجويان مجاز به اخذ دروس آتي در درختواره خواهند بود.
 اخطارهاي آموزشي بعد از بازهء «ثبتنام اولیه» اجرا خواهند شد.
 دانشجويان موظفند قبل از «ثبتنام تکمیلي» قسمت اخطارهاي آموزشي پورتال خود را كنترل نموده و نسبت
به رفعِ اخطار و اخذ دروسِ پیشنیاز/همنیاز در «ثبت نام تکمیلي» اقدام نمايند.
 پیرو تخصیص بستههاي اختیاري به دانشجويان متقاضي ،لذا براي دانشجوياني كه بستهء اختیاري در پورتال
آموزشي آنها درج شده باشد؛ بخش «دروسِ بسته» بصورت مجزا نمايش داده خواهد شد .اين دانشجويان مي-
توانند با مراجعه به اين بخش نسبت به اخذ دروس مندرج در بستهء خود اقدام نمايند .ساير دروس اختیاري
دانشکده به اين دسته از دانشجويان نمايش داده نخواهد شد.
 مطابق روال جاري دانشگاه ،لیست انتظار(رزرو) براي رزرو دروس در روزهاي ثبت نام فعال بوده و پس از آن
لیست رزرو فاقد اعتبار خواهد بود.
 اخذ دروسِ يکبار افتاده بصورت همنیاز با درسِ ب عدي مجاز خواهد بود و چنانچه دانشجويان درس افتاده را
بصورت همنیاز اخذ ننمايد ،كلیهء دروس بعدي اخذ شده مشمولِ اخطارِ عدم رعايت پیشنیاز شده و در پايان
بازهء «حذف و اضافه» اين دروس حذف خواهند شد.
 باتوجه به لزوم برگزاري حضوري امتحانات گروه  144دروس افتاده و پايداري شرايط قرمز كرونايي كشور ،ارائه
اين دروس در نیمسال اول  1044صورت نخواهد پذيرفت.

ء

 مطابق روال كارشناسان آموزشي در بازهء ثبت نام اولیه دسترسي ثبت نام ندارند ،لذا كلیهء ثبتنامهاي غیر-
سیستمي دانشجويان؛ اعم از میهمان بین دانشکدهاي ،ثبت نام دانشجويان تغییر رشتهاي ،ثبت نام دانشجويان
میهمان و ثبتنام دروس ارشد ،بعد از »ثبتنام تکمیلي» انجام خواهد شد.
در صورت قطع برق در طول ثبت نام بشرح ذيل عمل خواهد شد :
 سیستم ثبتنام بالفاصله متوقف ميگردد ( .جهت جلوگیري از ضايع شدن حق ديگران )
9 دقیقه پس از وصل مجدد برق و رفعِ كاملِ قطعي برق در همهء دانشکدهها ،سیستم مجدداً وصل شده
وكار از آنجائیکه متوقف شده بود ادامه مييابد.
 برنامهء زماني جدول باال به مدت قطعي برق به تعويق خواهد افتاد.
مديريت امور آموزشي
دانشگاه صنعتي امیركبیر

