
 /ایمیهمان بین دانشکدهاخذ درس درخواست  ثبت  مراحل راهنمای

 درس میهمان در مقطع تحصیالت تکمیلی

 

بخش سامانه مدیریت آموزشی)سما( و انتخاب گزینهه رروواسهت    /https://ugrad.aut.ac.irمراجعه به تارنمای  -1

 ایبین رانشکده میهمان

 
 

 ررج نام کاربری و رمز عبور  -2

چنانچه تههاکنون نتههبت بههه اوهه  .  شما همان نام کاربری و رمز عبور مربوط به سامانه یکپارچه استنام کاربری و رمز عبور   ✓

 مراجعه نمایید.  "کاربر جدید هتتید"ثبت نام مربوط به   ءشناسه اقدام ننموره باشید الزم است تا به گزینه
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https://ugrad.aut.ac.ir/
https://ugrad.aut.ac.ir/


بیش از یک شماره رانشجوی فعال برای رانشجو وجههور راشههته باشههدر کههاربر وههب از ورور بهها یکههی از شههماره   کهرر حالتی ✓

های ریگر نیز رسترسی راشته باشد. برای این منظور کافیتت رانشههجو رانشجویی  ها می تواند به اطالعات شمارهرانشجویی

 ر رهد.تخصیص یافته و کلیک بر روی عبارت آب رنگر نقش وور را تغیی

 

 

 

 

 

 ایانتخاب گزینه او  ررس میهمان بین رانشکده -3

 (تحصیالت تکمیلی /انتخاب مقطع ررس مورر نظر )کارشناسی -4

تواننههد ها مههیرانشجویان عالوه بر او  ررس از سایر رانشکده

اقدام   روشبرای او  ررس از مقطع تحصیالت تکمیلی از این  

 نمایند.

انتخاب رانشکده مهورر رروواسهت )رانشهکده ای کهه ررس  -5

 رهد(مورر نظر را ارئه می

طع انخواهید بور. رر صورت انتخههاب مقهه   وور  س رانشکدهوشما مجاز به انتخاب رانشکده وور رر مقطع کارشناسی و او  رر

 تحصیالت تکمیلیر رسترسی مشاهده رانشکده فعال وواهد بور.



 

 

 

 

 

 و انتخاب نام ررس مورر نظرانتخابی جتتجوی رروس رانشکده  -6

 

شما اجازه او  رروس سرویب و رروس مشترک رر ورریب را از طریق این 

آموزشههی و  بایتت از طریق وورتالسامانه نداشته و برای او  این رروس می

 نام )اولیه/تکمیلی( یا ح ف و اضافه اقدام نمایید.رر بازه ثبت

 

 

 انتخاب گروه ررسی مورر نظر  -7

-توانید برنامههه ررسههی گههروهشما می رر این قتمت 

اب گههروه های ارائه شده را مشاهده نماییههد. بهها انتخهه 

مربوطههه   یارهای تدریبهررسیر زمان امتحان و گرو

شههما )رر صورت وجههور( نمههایش راره وواهههد شههد.  

 جازه انتخاب ررس با تداول برنامه هفتگی یا امتحانی را ندارید.ا

 انتخاب گروه تدریب یار مربوط به گروه انتخابی -8

یار یکی از مههوارر های موجور تدریبتوانید براساس گروهشما می

 را انتخاب نمایید.

 



 ری انتخاب ررس متناظر / اوتیا -9

رالیلی)عدم ارائههه هکه شما ررسی را بوب از انتخاب ررسر رانشجو باید نتبت به اعالم ررس متناظر اقدام نماید. ررحالتی

نماییههدر بایههد اسههم ررس معههارل بهها آن را ای و ...( از رانشکده ریگری او  میرر رانشکده/ تکمیل ظرفیت ررس رانشکده

اعالم نمایید. ررج ررس متناظر برای اعمال رفع اوطار و تطبیق واحد فههارا التحصههیلی شههما حههائز اهمیههت وواهههد بههور. 

عواقب عدم ررج ررس متناظر بر عهده رانشجو بوره و مدیریت امور آموزشی متئولیتی رر قبههال مشههکالت آتههی نخواهههد 

 وزشی رانشکده رانشجو انجام وواهد و یرفت.اب ررس متناظر توسط معاون آمد انتخراشت. تایی

نماییههد و ایههن ررس رر رانشههکده شههما وجههور نههدارر یهها ررس را از مقطههع که ررس را بصورت اوتیاری او  میررصورتی

انتخههاب ررس   رر صههورت عههدم  »ررس اوتیاری می باشههد   را انتخههاب نماییههد.  بایتت گزینه  نمایید میریگری او  می

 متناظر یا ررج وضعیت اوتیاریر شما مجاز به ثبت رروواست نخواهید بور.

 

 

 

توانید علت اوهه  ررس مهه کور شما می  وب از اطمینان از انتخاب صحیح کلیه موارر رکمه تایید و ارسال را کلیک نمایید.

 این توضیحات رر اوتیار معاون آموزشی رانشکده شما قرار وواهد گرفت.  را رر بخش توضیحات اعالم نمایید.

 

ارسال سه ررس را  برایرروواست میهمانی حداکثر توانند  الزم به توضیح است که رانشجویان رر هر نیمتال می ✓

 رارر.()رر صورت رر رروواست توسط معاونین آموزشیر امکان جایگزینی رروواست جدید وجور  نمایند.

ننموره و این موارر رر صهورت های مختلف را انتخاب  مشابه رر رانشکدهررسی  شور عناوین  توصیه میهمچنین   ✓

 .رر رروواست اول نتبت به ثبت رروواست روم اقدام نمایید 

مبهدا )رانشهکده تایید و ارسال  رروواست شما برای تایید به معاون آموزشهی رانشهکده  »وب از انتخاب گزینه   ✓

)رانشکده ررس  شور و رر صورت تایید ایشانر رروواست شما برای اعالم نظر رانشکده مقصد ارسال می  جو(رانش

 ارسال وواهد گررید. انتخابی(

وواهد شما را  واسخ به رروواست  رسترسی اعالم  ح ف و اضافه  وایان  معاون آموزشی رانشکده مقصد حداکثر تا   ✓

ررس بصورت سیتتماتیک رر وورتهال شهما ررج وواههد  )مبدا و مقصد(. ررصورت تایید معاونین آموزشیراشت

گررید و رر صورت عدم تایید معاونین آموزشی و رر رروواست اقدامی بهرای شهما انجهام نپ یرفتهه و تاریخچهه 

 .گرررام شده ذویره میاقدامات انج

1 

2 



از اقهدامات »کارتابل   ءو انتخاب گزینهم کور  توانید با مراجعه به سامانه  اطالع از انجام مراحل کار شما میبرای   ✓

 انجام شده اطالع حاصل فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 هتتند.  Chromو  FireFoxسامانهر مرورگرهای ویشنهاری برای عملگرها مرورگر 

 

 مدیریت امور آموزشی 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 


