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ذف واحد و حدر این راهنما نحوه تأیید انتخاب 

ش دانشجو توسط استاد راهنما را آموزو اضافۀ 

.خواهیم داد



فرآیند تأیید انتخاب واحد دانشجو توسط استاد راهنما

گام اوّل

انجااام انتخاااب واحااد توسااط دانشااجو در بااازه انتخاااب واحااد•
(ماهبهمن 7دی تا 27از تاریخ )

گام دوّم

ین تأیید انتخاب واحاد دانشاجو توساط اساتاد راهنماا در بااز  با•
(ماهبهمن 24تا 8از تاریخ )انتخاب واحد تا حذف و اضافه 

گام سوّم

اد راهنمااحذف و اضافه دانشجو بر اساس تأیید و پیشانهادا  اسات•
(ماهبهمن 27تا 25از تاریخ )

گام چهارم

ز حاذف و تأیید حذف و اضافه دانشجو توسط استاد راهنما تا یک هفتاه پاا ا•
(اسفند4بهمن تا 28از )اضافه 



مراحل تأیید انتخاب واحد 

دانشجو توسط استاد راهنما

در سامانۀ پویا



دانشجویان نۀ ، گزیسایر، بخش آموزشیاز زبانۀ :مرحلۀ اوّل، نمایش دانشجویان تحت سرپرستی
.لیست این دسته از دانشجویان نمایش داده می شودتحت سرپرستی



عدمیایدتأیجهتدانشجوتحصیلیوضعیتازکاملیاطالعا جدول،ایندر•

.استراهنمااستاداختیاردروی،واحدانتخابتأیید

میتواندانشجویی کلیک بر روی شماره با 
.اطالعا  کامل تحصیلی وی را مالحظه کرد

در این لیست، معدل سه ترم قبل دانشجو 
.جهت اطالع استاد راهنما گذاشته شده است



انتخاب توانمیآیکنرویبرکلیکبادانشجو،واحدانتخاببررسیستوندر•

.کردمالحظهرادانشجوواحد

(تأییدعدموبررسییا)بررسیعدمنشانۀآیکن،قرمزرنگ•

دانشجوواحدانتخابتأییدوبررسینشانۀسبزرنگ•



د دانشجو، جدول با کلیک بر روی آیکن بررسی انتخاب واح: مرحلۀ دوّم، بررسی و تأیید انتخاب واحد
. زیر نمایش داده می شود

 توان با برداشتن تیک می
درسی از دروس انتخاب
ا شده توسط دانشجو، ر

.حذف کرد

استاد راهنما حداکثر 
قادر خواهد بود دو 

درس از دروس انتخابی
.دانشجو را حذف کند



:  مرحلۀ دوّم، بررسی و تأیید انتخاب واحد

در صورتی که استاد 
راهنما درسی از دروس 
دانشجو را حذف کند، 
پا از فشردن دکمۀ 
اِعمال، جدول به این 
صور  تغییر خواهد 

.کرد

در صور  که استاد 
راهنما از حذف درس 
منصرف شد، مجدد 
میتواند تیک را 

ال برگردانده و دکمۀ اِعم
.را فشار دهد



:  مرحلۀ دوّم، بررسی و تأیید انتخاب واحد

در صورتی که استاد 
ه راهنما، پیشنهاد اضاف

کردن درسی را برای 
ر دانشجو داشته باشد د
این بخش آنرا ذکر 

.می کند

دن تأیید نهایی با فشر
دکمه اِعمال انجام 

.می شود



نکا  مهم

امانجبهقادردانشجویانیفقطاضافه،وحذفمحدودهدر-1

تخابانمرحلهدرانتخاب های شانکهبودخواهنداضافهوحذف

.باشدشدهتأییدراهنمااستادتوسطواحد



نکا  مهم

تأییدیاوبررسیراهنمااستادتوسطکهدانشجوازدروسی-2

اضافه ها،وحذفتأییدوبررسیمهلتپایانازپاباشند،نشده

اجویانیدانشحتی.شدخواهندحذفدانشجوانتخاب هایلیستاز

انتخابرایبراهنمااستادتأییدبایدهمندارنداضافهوحذفبهنیازکه

.کننداخذراواحدشان



نکا  مهم

وذفحبهقادرتنهااضافه،وحذفزماندردانشجوهرکهآنجاییاز-3

استادبرایدرسدوحداکثرحذفمحدودیتاست،درسدواضافه

جددماستقادردانشجوحالعیندر.استشدهگرفتهنظردرراهنما

اضافهوحذفدرراکردهحذفبرایشراهنمااستادکهدرسیآن

شرایطیچنیندر.شدخواهدکمانتخاب هایشسهمیهازاماکند،انتخاب

بهراویا،راهنماستادتأییدمجاززمانیباز دردانشجو،کهآنستبهتر

.کندمتقاعدبرداشته شده اش،دروسحذفعدم



نکا  مهم

ثبتسامانهدردانشجوبهراهنمااستادتوصیه هایگزارش-4

دانشجو،برایمشکلبروزصور درآیندهدرومی شود

.باشدداشتهآگاهیعدموبی اطالعیادعاینمی تواند



زیرجدولاساسبرراانتخابیواحدحداکثروحداقلدانشجو-1

.باشدکردهرعایت
توضیحا حداکثرحداقل

ال  غیرتحصی
تکمیلی

12

20-

24
و باالتر 17دانشجویان دارای معدل 

10دانشجویان ترم آخر دارای معدل کل باالی و 

14
(12دارای معدل کمتر از )دانشجوی مشروط 

19بطور خاص بدلیل شرایط ناشی از بیماری کووید 
.این شرط در نیمسال جاری الزم االجرا نیست

-814شدکارشناسی ار
-610دکتری

موارد مهمی که استاد راهنما باید در زمان 
:شدبررسی انتخاب واحد دانشجو مدنظر داشته با



موارد مهمی که استاد راهنما باید در زمان 
:شدبررسی انتخاب واحد دانشجو مدنظر داشته با

رشتهسیدرسرفصلاساسبررادروسهم نیازیوپیش نیازیدانشجو-2

نمرا ننشداعالماحتمالبدلیلجارینیمسالدر.باشدکردهرعایت

اضافهوحذفازپابهمیتواندبررسیاینراهنما،استادتأییدزماندر

.شودموکول

.باشدهکردانتخابراتخصصیوعمومیدروسازمتناسبیتوزیع-3



.باشدویتمرکزوگرایشبامتناسباختیاری،درساخذصور در-4

زماندرودانشجوبرساندحداقلبهرادانشگاهدردانشجوماندگاری-5

.برساندپایانبهرادورهواحدهایمناسبی

موارد مهمی که استاد راهنما باید در زمان 
:شدبررسی انتخاب واحد دانشجو مدنظر داشته با




