راهنمای ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی

مراجعه به سایت واحد علوم و تحقیقاتhttp://srbiau.ac.ir/fa :

  دانشکده فنی و مهندسی

 -1دانشجویان می بایست  :دروس دوره را با رعایت پیش نیازی و هم نیازی برابر سرفصل مصوب رشته اخذ نمایند.
 -2دانشجویان می بایست  :در هر ترم حداقل  12واحد و حداکثر  22واحد اخذ نمایند.
 -3نمره قبولی در مقطع کارشناسی در هر درس  12/-می باشد و معدل زیر  12/-مشروط تلقی می شود و می بایست حداقل 12
واحد و حداکثر  11واحد اخذ نمایند.
 -1مدت زمان تحصیل برای دانشجویان مقطع کارشناسی پنج سال معادل ( 12ترم) می باشد.
 -5دانشجویانی که تقاضای اخذ مرخصی تحصیلی دارند می بایست درخواست خود را قبل از شروع هر ترم به کارشناس آموزش
مربوطه تحویل دهند .
 -6دانشجویانی که با ارائه گواهی انشائی و یا گواهینامه موقت ثبت نام نموده اند می بایست قبل از انتخاب واحد نیمسال دوم
نسبت به رفع نواقص پرونده ( گواهینامه پایان تحصیالت دوره و تأییدیه تحصیلی و )...به آموزش دانشکده مراجعه نمایند  .در
صورت عدم رفع نواقص پرونده امکان انتخاب واحد در نیمسال دوم را نخواهند داشت.
 -7دانشجویان می بایست  :یک ترم قبل از پایان سنوات قانونی (ترم  )9به کارشناس آموزش رشته خود مراجعه نمایند.
 -8دانشجویانی که درخواست طرح مشکل در شورای آموزشی دانشکده و یا کمیسیون موارد خاص واحد را دارند میبایست پس از
گذشت  12روز از تاریخ ثبت و ارسال درخواست جهت پیگیری از طریق دبیرخانه دانشکده اقدام نمایند.
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دانشجویان می بایست :

یک ترم قبل از فارغ التحصیلی جهت بررسی پرونده تحصیلی و وضعیت آموزشی خود به کارشناس

آموزش مربوطه مراجعه نمایند.
 -12در صورت هر گونه ابهام و مشکل آموزشی دانشجوموظف است به کارشناس آموزش مربوطه مراجعه نماید.

مسئولیت اجرای موارد فوق برعهده دانشجو می باشد .

راهنمای ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

مراجعه به سایت واحد علوم و تحقیقاتhttp://srbiau.ac.ir/fa :

  دانشکده فنی و مهندسی

 -1دانشجویان می بایست  :دروس دوره را با رعایت پیش نیازی و هم نیازی برابر سرفصل مصوب رشته اخذ نمایند.
 -2دانشجویان می بایست  :دروس جبرانی پیشنهادی گروه را درترمهای اول و دوم اخذ نمایند.
 -3دانشجویان می بایست  :در هر ترم حداقل  8واحد و حداکثر  11واحد اخذ نمایند.
 -1دانشجویان می بایست  :درس روش تحقیق را در طول دوره کارشناسی ارشد اخذ و بگذرانند.
 -5دانشجویانی که درس وصایای امام (ره) را در مقاطع قبلی نگذراند می بایست در دوره کارشناسی ارشد اخذ و بگذرانند.
 -6نمره قبولی در مقطع کارشناسی ارشد در هر درس  12/-می باشد و معدل زیر  11/-مشروط تلقی می شود.
 -7مدت زمان تحصیل برای دانشجویان سه سال معادل ( 6ترم) می باشد.
-8دانشجویان اگر بعد از اخذ پایان نامه در صورتی که از پایان نامه خود دفاع ننمایند ملزم به ثبت نام ( اخذ تمدید پایان نامه) در
موعد مقرر در نیمسالهای آتی می باشند.
 -9دانشجویانی که تقاضای اخذ مرخصی تحصیلی دارند می بایست درخواست خود را قبل از شروع هر ترم به کارشناس آموزش
مربوطه تحویل دهند .
 -12دانشجویانی که با ار ائه گواهی انشائی و یا گواهینامه موقت ثبت نام نموده اند می بایست قبل از انتخاب واحد نیمسال دوم
نسبت به رفع نواقص پرونده ( دانشنامه و تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات و )...به آموزش دانشکده مراجعه نمایند  .در صورت عدم رفع
نواقص پرونده امکان انتخاب واحد در نیمسال دوم را نخواهند داشت.
 -11دانشجویان می بایست یک ترم قبل از پایان سنوات قانونی (ترم  )5به کارشناس آموزش رشته خود مراجعه نمایند.
 -12دانشجویانی که درخواست طرح مشکل در شورای آموزشی دانشکده و یا کمیسیون موارد خاص واحد را دارند میبایست پس
از گذشت  12روز از تاریخ ثبت و ارسال درخواست جهت پیگیری از طریق دبیرخانه دانشکده اقدام نمایند.
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دانشجویان می بایست :

یک ترم قبل از دفاع از پایان نامه جهت بررسی پرونده تحصیلی و وضعیت آموزشی خود به کارشناس

آموزش مربوطه مراجعه نمایند.
 -11در صورت هر گونه ابهام و مشکل آموزشی دانشجوموظف است به کارشناس آموزش مربوطه مراجعه نماید.
مسئولیت اجرای موارد فوق برعهده دانشجو می باشد .

راهنمای ثبت نام دانشجویان مقطع دکتری تخصصی
مراجعه به سایت واحد علوم و تحقیقاتhttp://srbiau.ac.ir/fa :

  دانشکده فنی و مهندسی

 -1دانشجویان می بایست  :دروس دوره را با رعایت پیش نیازی و هم نیازی برابر سرفصل مصوب رشته اخذ نمایند.
 -2دانشجویان می بایست  :دروس جبرانی پیشنهادی گروه (  12واحد) را درترمهای اول و دوم اخذ نمایند.
 -3دانشجویان می بایست  :در هر ترم حداقل  6واحد و حداکثر  12واحد اخذ نمایند.
 -1دانشجویان می بایست  :درس روش تحقیق پیشرفته (جبرانی) و زبان تخصصی پیشرفته (جبرانی) را در طول دوره اخذ و بگذرانند.
 -5نمره قبولی در مقطع دکتری تخصصی در هر درس  11/-می باشد .
 -6مدت زمان تحصیل برای دانشجویان پنج سال معادل ( 12ترم) می باشد.
-7دانشجویان اگر بعد از اخذ پایان نامه در صورتی که از پایان نامه خود دفاع ننمایند ملزم به ثبت نام ( اخذ تمدید پایان نامه) در
موعد مقرر در نیمسالهای آتی می باشند.
 -8دانشجویانی که تقاضای اخذ مرخصی تحصیلی دارند می بایست درخواست خود را قبل از شروع هر ترم به کارشناس آموزش
مربوطه تحویل دهند .
 -9دانشجویانی که با ارائه گواهی انشائی و یا گواهینامه موقت ثبت نام نموده اند می بایست قبل از انتخاب واحد نیمسال دوم
نسبت به رفع نواقص پرونده ( دانشنامه و تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات و )...به آموزش دانشکده مراجعه نمایند  .در صورت عدم رفع
نواقص پرونده امکان انتخاب واحد در نیمسال دوم را نخواهند داشت.
 -12دانشجویان می بایست  :یک ترم قبل از پایان سنوات قانونی (ترم  )9به کارشناس آموزش رشته خود مراجعه نمایند.
 -11دانشجویان ورودی سال  98به بعد باید در نیمسال اول شروع به تحصیل (سال ورود) نسبت به ارائه گواهی زبان مورد تأیید
دانشگاه اقدام نمایند.
 -12دانشجویان می بایست  :برنامه ریزی درسی را به گونه ای تنظیم نمایند که حداکثر  12واحد درسی در هر نیمسال اخذ نمایند.
 -13دانشجویانی که درخواست طرح مشکل در شورای آموزشی دانشکده و یا کمیسیون موارد خاص واحد را دارند می بایست پس
از گذشت  12روز از تاریخ ثبت و ارسال درخواست جهت پیگیری از طریق دبیرخانه دانشکده اقدام نمایند.
 -11در صورت هر گونه ابهام و مشکل آموزشی دانشجوموظف است به کارشناس آموزش مربوطه مراجعه نماید.

مسئولیت اجرای موارد فوق برعهده دانشجو می باشد .


