باسمه تعالی

اطالعیه مهم

تذکرات بسیار مهم آموزشی و تقویم آموزشی نیمسال 991
دانشجویان محترم به موارد زیر توجه فرمایید:
-1تمامی دروس نظری اعم از تخصصی،عمومی،پایه و معارف اسالمی ترجیحاٌ بصورت الکترونیکی(آنالین و آفالین)برگزار می گردد .کالسهای آنالین طبق برنامه هفتگی خواهد بود.
 -2انتخاب واحد بصورت اینترنتی می باشد .از مراجعه حضوری خود داری نمایید.
 -3دانشجویان سـ3ـه ترم مشروط(با احتساب مشروطی ترم  )982و همچنین دانشجویانی که فاقد سنوات ارفاقی می باشند (ترم  5به  6 ، 6به )7فاقد سر ترم و مجوز انتخاب واحد می باشند  .این دانشجویان با
مراجعه به سایت  https://portal.saorg.irثبت نام و درخواست ادامه تحصیل و افزایش سنوات نمایند .دانشجویان دو ترم مشروط در صورت انتخاب واحد و عدم ثبت نام در سامانه سجاد و اخذ رای کمیسیون موارد
خاص جهت ادامه تحصیل  ،انتخاب واحد آنها کان لم یکن و لغو می گردد.
*** لینک راهنمای سامانه سجاد https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/2017/01/SAO.BPM_.PortalUGL11-01-02.pdf :
 -4دانشجویان در یک نیمسال حداقل  12واحد و حداکثر  20واحد درسی می تواند اخذ نماید.
* دانشجویان ترم آخر،در صورتیکه حداکثر  24واحد درس مانده داشته باشند می توانند کل واحدها ( 24واحد و کمتر) را اخذ نمایند.
* اولویت انتخاب درس طبق چارت دروس و جدول ترم بندی می باشد.
* دانشجویانی که معدل ترم آنها زیر  12شده باشند مشروط شناخته می شوند و بیشتر از  14واحد نمی توانند اخذ نمایند.
* دانشجویانی که معدلشان بین  12تا  17باشد می تواند  20واحد درسی و معدل باالی  ( 17دانشجوی ممتاز ) می تواند تا  24واحد درسی اخذ نماید.
-5برای اخذ درس کارآموزی دانشجو بایستی حداقل  50واحد گذرانده و حداقل سه روز خالی داشته باشد.
 -6دانشجویان شبانه برای انتخاب واحد بایستی شهریه را پرداخت نمایند ضمن اینکه نباید بدهی قبلی داشته باشند .پرداخت بصورت اینترنتی در نرم افزار آموزشی از منوی ثبت نام دروس  -قسمت مدیریت مالی
اقدام به پرداخت شهریه نمایید.
 -7در انتخاب واحدها رعایت پیش نیاز و همنیاز دروس و همچنین دقت در عدم انتخاب واحدهای با تداخل امتحانی الزامی می باشد.
 -8دانشجویانی که تعداد مشروطی آنها بیش از حد مجاز باشد اجازه انتخاب واحد ندارند( سه ترم مشروط و دو ترم مشروط معدل کل زیر  )10و بایستی جهت بررسی به آموزشکده مراجعه نمایند.

 -9لطفا از روی فایل زمانبندی برنامه خود را تنظیم و سپس نسبت به انتخاب واحد اقدام فرمایید.
 -10از صفحه انتخاب واحد خود جهت اطالع از کالسهای درسی اسکرین شات (عکس ) تهیه نمایید.
 -11لطفاً توجه داشته باشید جهت انجام انتخاب واحد صرفاً در زمانبندی اعالمی به سایت ناد مراجعه فرمایید.
-12در ترم  991دانشجویانی که با انتخاب  4درس فارغ التحصیل می گردند می توانند معرفی به استاد نمایند.

🔴 تذکر بسیار مهم 🔴:
دانشجویان محترم بعلت تبدیل دروس انتخابی از سامانه ناد و انتقال آن به سامانه سمیاد حتماً در بازه زمانی اعالم شده برای انتخاب واحد خود اقدام نمایند و انتخاب واحد خود را به زمان حذف و اضافه موکول ننمایند
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