
 

 باسمه تعالی

 گرامی دانشجوياناساتید محترم راهنما و  قابل توجه

 )مشاوره با استاد راهنما( ناماطالعیه ثبت

 1396-97سال تحصیلی  اول سالدر نیم

و صدور مجوز  نامیدر مورد دروس ثبت استاد راهنما اخذ نظر 1396-97 سال تحصيلی اولنام نيمسال ثبت برایبا توجه به اینکه 
عدم دسترسی به برای جلوگيری از مشکالت احتمالی ناشی از لطفًا  شود،نام به صورت برخط و از طریق سامانه آموزش انجام میثبت

سال  اولسال نيمنام موافقت استاد راهنمای خود را با ثبت و اکنون مراحل ذکر شده را به دقت مرور کردهاساتيد محترم راهنما، از هم
 فت کنيد.دریا 1396-97تحصيلی 

کنون تا هماز دانشجو  .1 در منوی  هنما رامربوط به مشاوره با استاد را فرم د،توانمی 8/6/1396روز چهارشنبه پایان وقت اداری ا
 د.يل و برای استاد راهنما ارسال کننام تکمامور ثبت

به استاد  ی برای شما نيست، لطفًايکونمکان مشاوره انتخاب واحد به صورت الکترا »درصورتی که در صفحه اول با عبارت -الف
 بایستی با استاد راهنما تماس بگيرید. ،و فرم مشاوره برای شما فعال نبودمواجه شدید « راهنمای خود مراجعه نمایيد

کثر تا توجه داشته باشيد که بایستی فرم مشاوره با استاد راهنما را -ب  8/6/1396روز چهارشنبه  پایان وقت اداریحدا
کميل و ار کنيدت  .منو غير فعال خواهد شد(بعد از این تاریخ این ) سال 

 فرم نام منوی امور ثبت در ،1396-97سال تحصيلی  اولسال نيم برای اخذ در را دروس پيشنهادی خوددانشجو بایستی  .2
احتياجی در این مرحله  .کند جعها، یا در صورت لزوم به استاد راهنما مردکنو برای استاد راهنما ارسال وارد  انتخاب واحد، مشاوره

تا بعدًا در تنظيم برنامه زمانی به  کندنيز درج اضافه قابل اخذ تواند چند درس میدانشجو سال نيست و نيم مةبه اطالع از برنا
 شود(.ميل برای استاد راهنما ارسال مید )در پایان این مرحله، ایمشکل برنخور

دانشجو، هرتوجه به وضعيت تحصيلی  ، باانتخاب واحد ۀبررسی فرم مشاور در منوی امور ثبت  ،در سامانه آموزش استاد راهنما .3
ت و مجوز ثبدروس پيشنهاد شده نظر خود را در مورد  ،مقررات آموزشی درنظر گرفتنبا  ،دهکردروس پيشنهاد شده را بررسی 

 شود(.ارسال می دانشجوميل برای )در پایان این مرحله، ای کندنام را صادر میثبت

گر اجازه ثبتتوجه شود   .4 نام نخواهد نشود، دانشجو امکان ثبتدر سامانه آموزش وارد نام دانشجو توسط استاد راهنما که ا
نام( توسط دانشجو و سپس صدور مجوز توسط استاد راهنما ضمنًا پرکردن فرم مشاوره )فرم تقاضای صدور مجوز ثبت .داشت

کند.صرفًا جنبه مشاوره دارد   و الزم است در زمان انتخاب واحد، دانشجو خود اقدام به اخذ واحد 

نام که در ترمهای گذشته پس از طی شدن فرآیند سنتی مشاوره دانشجو با چنان منوی "صدور مجوز ثبتسال، همدر این نيم .5
 . گرفت، فعال استمورد استفاده قرار می استاد،

نام ثبتبا بررسی داشته و  یدسترس امانهبه س ،و تحصيالت تکميلی ن آموزشیهنما و معاونااینترنتی، اساتيد رانام در هنگام ثبت .6
 .ندکنتغييرات الزم را اعمال می ،دانشجویان

نامی خود را ( به سامانه آموزش مراجعه و دروس ثبتشهریور 27نام )تا پس از اتمام ثبت یک هفتهالزم است ظرف مدت  .7
 د.منعکس کنيدانشکده  یا دفتر تحصيالت تکميلی وع را به آموزش دانشکدهگونه اشکالی، موضبررسی و در صورت مشاهده هر

گاهی دانشجو از دروس ثبت گونه اشکال ناشی از عدم آ  نام شده، بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.مسئوليت بروز هر

 رزوی موفقيت برای تمام دانشجویانآبا 

 دانشگاه مدیریت امور آموزشی    
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