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  /https://ugrad.aut.ac.irمدیریت امور آموزشی به آدرس  مراجعه به تارنمای -1

  «سامانه اخذ درس میهمان» ءانتخاب گزینهسپس  «سامانه مدیریت امور آموزشی)سما(»انتخاب بخش  -2

 درج نام کاربری و رمز عبور  -3

 

  نام کاربری شما شماره دانشجوویی و

 رمز عبور کدملی شما است. 

 پس از ورود به سامانه نسبت به  لطفا

 .تغییر رمز اقدام فرمایید

  دیگجر  امجوررمز عبور را بجرای انوجام

 به خاطر بسپارید.آموزشی 

 

 

 ایانتخاب گزینه اخذ درس میهمان بین دانشکده -4

 (/ تحصیالت تکمیلیانتخاب مقطع درس مورد نظر )کارشناسی -5

تواننجد ها مجیدانشوویان عالوه بر اخذ درس از سایر دانشکده

اقدام  روشبرای اخذ درس از مقطع تحصیالت تکمیلی از این 

 نمایند.
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 دهد(انتخاب دانشکده مورد درخواست )دانشکده ای که درس مورد نظر را ارئه می -6

س ,شما مواز به انتخاب دانشکده خود در مقطع کارشناسی و اخجذ در

تحصجیالت طع انخواهیجد بجود. در رجورت انتخجاب مقج خجود دانشکده

 تکمیلی، دسترسی مشاهده دانشکده فعال خواهد بود.

 

 

 

 

 

 و انتخاب نام درس مورد نظرانتخابی جستووی دروس دانشکده  -7

 

شما اجازه اخذ دروس سرویس و دروس مشترک در پردیس را از طریق این 

بایست از طریق پورتال آموزشجی و سامانه نداشته و برای اخذ این دروس می

 نام )اولیه/تکمیلی( یا حذف و اضافه اقدام نمایید.در بازه ثبت

 

 

 انتخاب گروه درسی مورد نظر  -8

-توانید برنامجه درسجی گجروهشما می در این قسمت 

اب گجروه های ارائه شده را مشاهده نماییجد. بجا انتخج

یار مربوطجه های تدریسهدرسی، زمان امتحان و گرو

شجما )در رورت وججود( نمجایش داده خواهجد شجد. 

 جازه انتخاب درس با تداخل برنامه هفتگی یا امتحانی را ندارید.ا



 انتخاب گروه تدریس یار مربوط به گروه انتخابی -9

یار یکی از مجوارد های موجود تدریستوانید براساس گروهشما می

 را انتخاب نمایید.

 انتخاب درس متناظر / اختیاری  -10

دالیلی)عدم ارائجه هکه شما درسی را بپس از انتخاب درس، دانشوو باید نسبت به اعالم درس متناظر اقدام نماید. درحالتی

نماییجد، بایجد اسجر درس معجادل بجا آن را ای و ...( از دانشکده دیگری اخذ میدر دانشکده/ تکمیل ظرفیت درس دانشکده

رفع اخطار و تطبیق واحد فجار  التحصجیلی شجما حجائز اهمیجت خواهجد بجود.  اعالم نمایید. درج درس متناظر برای اعمال

عواقب عدم درج درس متناظر بر عهده دانشوو بوده و مدیریت امور آموزشی مسئولیتی در قبجال مشجکالت آتجی نخواهجد 

 وزشی دانشکده دانشوو انوام خواهد پذیرفت.د انتخاب درس متناظر توسط معاون آمداشت. تایی

نماییجد و ایجن درس در دانشجکده شجما وججود نجدارد یجا درس را از مقطجع که درس را بصورت اختیاری اخذ میدررورتی

در رجورت عجدم انتخجاب درس  را انتخجاب نماییجد.«  درس اختیاری می باشجد» بایست گزینه نمایید میدیگری اخذ می

 د.متناظر یا درج وضعیت اختیاری، شما مواز به ثبت درخواست نخواهید بو

 

 

 

توانید علت اخجذ درس مجذکور شما می پس از اطمینان از انتخاب رحیح کلیه موارد دکمه تایید و ارسال را کلیک نمایید.

 این توضیحات در اختیار معاون آموزشی دانشکده شما قرار خواهد گرفت. را در بخش توضیحات اعالم نمایید.

 

 ارسال سه درس را  برایدرخواست میهمانی حداکثر توانند الزم به توضیح است که دانشوویان در هر نیمسال می

 (.امکان جایگزینی درخواست جدید وجود دارد آموزشی،توسط معاونین  در رورت رد درخواست) نمایند.

  ننموده و این موارد در رجورت های مختلف را انتخاب مشابه در دانشکدهدرسی شود عناوین توریه میهمچنین

 .رد درخواست اول نسبت به ثبت درخواست دوم اقدام نمایید

  مبجدا )دانشجکده درخواست شما برای تایید به معاون آموزشجی دانشجکده « تایید و ارسال»پس از انتخاب گزینه

)دانشکده درس  اعالم نظر دانشکده مقصد شود و در رورت تایید ایشان، درخواست شما برایارسال می دانشوو(

 ارسال خواهد گردید. انتخابی(

1 

2 



  خواهد شما را پاسخ به درخواست دسترسی اعالم حذف و اضافه پایان معاون آموزشی دانشکده مقصد حداکثر تا

اهجد درس بصورت سیستماتیک در پورتجال شجما درج خو )مبدا و مقصد(. دررورت تایید معاونین آموزشیداشت

گردید و در رورت عدم تایید معاونین آموزشی و رد درخواست اقدامی بجرای شجما انوجام نپذیرفتجه و تاریخچجه 

 .گرددام شده ذخیره میاقدامات انو

  از اقجدامات « کارتابل» ءمذکور و انتخاب گزینهتوانید با مراجعه به سامانه اطالع از انوام مراحل کار شما میبرای

 رل فرمایید.انوام شده اطالع حا

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت امور آموزشی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر


