
اطالعیه زمانبندی ثبتنام تابستان۱۴۰۱

احتراماٌ، به اطالع میرساند که ثبت نام در روزهای سهشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ و چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به شرح 

جدول ذیل انجام خواهد شد:

ساعت ورودی روز
۹:۳۰-۸ ورودی ۹۷ سهشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

۱۱:۳۰-۱۰ ورودی ۹۸  سهشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

۱۳:۳۰-۱۲ ورودی ۹۹ سهشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

۱۰-۸ ورودی ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

۱۳:۳۰-۱۰:۳۰ پریود آزاد چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

در تابستان۱۴۰۱  برای ثبتنام دروس تئوری و آزمایشگاهی، خوابگاه و تسهیالت رفاهی ارائه نمیشود. 

ثبتنام کارگاهها و آزمایشگاهها و دروس فیزیک عمومی۱، فیزیک عمومی۲، ریاضی عمومی۱، ریاضی عمومی۲،  

معادالت دیفرانسیل، برنامه نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی، ریاضیات مهندسی، آز فیزیک عمومی ۱ و ۲ پس از 

پرداخت شهریه و براساس زمانبندی فوق الذکر امکانپذیر است. جهت اطّالع از هزینهی دروس ارائه شده در 

تابستان لطفاً به بخش اطّالعیههای مرکز آموزشهای آزاد به آدرس https://azad.aut.ac.ir/ مراجعه نمائید.

ثبتنام دروس افتاده فقط برای دانشجویانی که نمرهی مردودی دارند و متقاضی امتحان مجدد هستند، امکانپذیر  

است. لذا دانشجو میبایست حتماً نمرهی افتاده در دروسِ بند قبل کسب نموده باشد. غیبت کالسی، غیبت امتحانی، 

حذف اضطراری و حذف پزشکی شامل این قانون نبوده و این دسته از دانشجویان مجاز به ثبتنام و شرکت در امتحانِ 

مجدد نیستند؛ ولی میتوانند در گروههای ارائه شده به صورت آموزش الکترونیکی ثبتنام نمایند.

دانشجویان پس از اتمام ثبتنام میبایست وضعیت بدهکاری مالی خود را بررسی نموده و افرادی که از نظر پرداخت  

شهریه، بدهکار میشوند تا مهلت اعالم شده از طرف مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد الزم است بدهی را تسویه 

نمایند. درغیر اینصورت، ثبتنام در نیمسال اول ۱۴۰۱ میسر نخواهد شد.

کلیهی آزمونهای پایانی در تابستان ۱۴۰۱، به صورت حضوری برگزار خواهد شد. 

حداکثر تعداد واحدهای ثبتنامی در تابستان، ۶ واحد بوده و حذف درس پس از ثبتنام، امکانپذیر نبوده و شهریه  

قابل عودت نیست.

https://azad.aut.ac.ir/


دانشجویانی که کارآموزی ۲ واحدی ثبتنام دارند، نمیتوانند درس دیگری اخذ نمایند و دانشجویانی که کارآموزی  

۱ واحدی یا صفر واحدی دارند، تنها میتوانند یک درس دیگر اخذ نمایند. 

توجه: اخذ یک درس از دروس فیزیک عمومی۱، فیزیک عمومی۲، ریاضی عمومی۱، ریاضی عمومی۲، معادالت 
دیفرانسیل، برنامه نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی و ریاضیات مهندسی به همراه کارآموزی/کارورزی 

بالمانع است.
تشکیل کالسهای ارائه شده به صورت آموزش الکترونیکی، آزمایشگاه و کارگاه منوط به رسیدن به حد نصاب ظرفیت  

خواهد بود.
تقویم امتحان، برنامهی دروس کارگاهی/آزمایشگاهی و سرفصل دروس امتحان مجدد/آموزش الکترونیکی در  

تارنمای مدیریت امور آموزشی به آدرس https://ugrad.aut.ac.ir/ درج شده است.

مدیریت امور آموزشی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

https://ugrad.aut.ac.ir/

