
 به نام خدا

 توصیه های ترمیم

 

ساند ، زمان ترمیم از  شجویان محترم می ر شنبه  8.30ساعت به اطالع کلیه دان صبح روز یک

شنبه  4به مدت   31/06/1398 ترم بدون محدودیت  14ساعت   03/07/1398روز تا چهار

 . خواهد بودورود و مقطع 

 ایننز امننا  یننه هننیننب  نندننوا  تنناینن  تنن نن ینن   ننی نننن  

 

شرکت نکرده  شند و یا  شرکت کرده با شجویان اعم از اینکه قبال در فرآیند ثبت نام  کلیه دان

 .وارد سیستم شوند  ترمیممدوی کاریری / ثب   ام / از طریق  باشند . 

 

با توجه به تغییرات به وجود آمده در برخی از گروههای درسیییی کلیه دانشیییجویان مو   

نموده و تغییرات موجود را بررسی نموده و در صورت هستند به پردازش مربوطه مراجعه 

 وجود خطا نسبت به رفع آن اقدام نمایند .

 م ئولی  اشکاالت موجود در ا تخاب واح  یر ه ه دا شجو می یاش  

 

با توجه به اینکه تغییرات مورد اشاره در گروه آموزشی ایجاد شده است ، جهت پیگیری 

مراجعه نموده و از مراجعه به اداره خدمات رایانه و یا دانشکده ارایه کننده درس موضوع به 

 آموزش کل جدا پرهیز نمایید.

 

شجویا - شماره گروه را دارند  یندان صد تغییر  سی را اخذ نموده اند و اکنون ق که قبال در

  ابرا انت« تغییر گروه درسننی»می بایسییت از ب ت ترمیم و پنب با ی صییگحه گ ینه 

 .نمایند

 

ح ات  یک درس دانشیییجویان کارشیییناسیییی روزانه ی تعهد دبیریت مو   هسیییتند  -

 در ترم داشته باشند. صالحی  معل ی

 



ست دروس انت ابی خود با پیغام خطای ی - صورتیکه در لی ص در  شدید بسرف ه ت مواجه 

 . معنییای ایا اسییییت کییه درس اخییذ شییییده دربرنییامییه درسیییی شیییمییا نیسییییت

تدا  ید خود 272به گ ارش  اب مای ماره درس موجود در آن مطم مراجعه ن ا ئو از شییی

در صورتیکه شماره درس انت ابی با شماره درس موجود در گ ارش یکی نیست  .شوید

 .باید درس را حذف کنید

 ظام آمواشننی و یا ترم در صییورتیکه در لیسییت دروس انت ابی خود با پیغام خطای ی -

شدید  ورود سی مورد نظر ت مواجه  ست که گروه در شرایط از جمله  بابه معنای ایا ا

ترم ورود و یا گروه و دانشییکده خاش شییده که احتما  قبب از اخذ شییما وجود نداشییته 

  .است

 مراجعه   ایی  دا شک ه ارایه کدد ه گروه درسی  هیرای پیگیری موضوع ی
 

ارشییید و دکتری که و کلیه دانشیییجویان مقاطع  درس پروژهکلیه دانشیییجویانی که  -

و ... را در ترم های قبب اخذ نموده اند، می بایسیییت در  رسنناله،  درس پایا   امه

شرکت نموده و جهت تمدید مجددا درس مربوطه را اخذ و ترمیم فرآیند ثبت نام 

 .نمایند

 

 بوده که با دو درسحذف و یا اخذ  بر اسیییاس اطالعیه قبلی هر دانشیییجو مجاز به -

 . ایا امکان اف ایت یافته است تمهیدات ات اذ شده

  

جهت دانشجویان شبانه و مهمان مطابق قوانیا شهریه ترم ورود و بر  شهریه متغیر -

 اساس تعداد واحد اخذ شده محاسبه و قابب پرداخت می باشد.

  

در صننورتی که دا شننجو سننز  مجاا ا تخاب واح  را ر ای   د ای    در هر  -

 حذف خواهد  ش  مرحله ای اا تحصی  دروس اضافه 

 

 .موفق باشید

 

 

 



 مواجه شوند به شکب زیر اقدام نمایند:خطاهای کنترلی با  ترمیمدانشجویان محترم در صورتی که در جریان 

 و دانشجو مو   است گروههای درسی دیگر را امتحان نماید. قابب بررسی نمی باشد به هیچ عنوان  تالقی زمان ارایه درس:

ت شما وجود 272مربوط به زمانی است که درس مد نظر شما ، در سر فصب آموزشی یگ ارش  :دروس خارج از سر فصل 

 .قابب بررسی نمی باشدندارد و به همیا دلیب 

 گل تا  سی تم در دا شجو مجاا های درخواس  ��

م صوش گروههای درسی که دانشجو قبال اخذ نموده و نمره آن هنوز نیامده و احتمال پاس نشدن  عدم اخذ تكراري درس:

 آن توسط دانشجو می رود.

 دارد. ده و دانشجو تقاضای اف ایت  رفیتجهت گروههای درسی که  رفیت آنها تکمیب ش ظرفيت گروه درسی :

 م صوش دانشجویان ترم آخر : جهت گروههای دارای ساعت تالقی امتحانتالقی ساعت امتحان

 .است نگذرانده را آنها نیاز پیت م تل  د یب به دانشجو که درسی گروههای جهت  رعایت پيش نياز :

 .است نگذرانده را آنها نیاز هم م تل  د یب به دانشجو که درسی گروههای جهت  رعایت هم نياز :

 در صورتی که گروه درسی خاش شده باشد و دانشجو قادر به اخذ نباشد. مجوز نظام آموزشی دراخذ درس :

 گروه ترم ورود لحاظ شده باشد و ب واهید غیر فعال گردد.اخذدر صور تی که در شرایط  اثر ترم ورود در اخذ درس :

 .مجاز باشدوسط دانشجو کمتر از حد تی که سق  حداقب واحد اخذ شده تدر صور رعایت حداقل واحد قابل اخذ :

 کارآموزی تعداد واحد گذرانده شرط باشد. جهت مواردی که برای اخذ درس مانند :معدل و واحدگذرانده براي اخذدرس

 م یرگروه محترم آمواشی ارایه کدد ه درس، دانشجویان می بایست منحصرا به  یرای یررسی درخواس  های مجاا

 موارد فوق در اختیار فرد دیگری نمی باشد.مراجعه نمایند زیرا بررسی و اعمال نظر در خصوش 

ثبت نام /کنترل های ثبت نام / کنترل های ثبت نام برای یک به ایا منظور مدیران محترم گروه  می توانند از مسیر:  

 ت استگاده نمایند.10380پردااش در یک درس ی دانشجو

تغییرات  اعمال یازی به کلیکنتغییر یابد. و  بلهبه  روبروی کنترل خیریادآوری : در کلیه موارد فوق فقط کافیست عبارت 

 نیست.

 


