هوالعلیم
اطالعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 1399 - 1400
ضوابط اجرایی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-400
 -1در نیمسال تحصیلی  992کالس های آموزشی از طریق سامانهی آموزش الکترونیکی سمیاد به نشانی  samyad.tvu.ac.irانجام می گیرد.
استثنا  :در شرایط خاص ،برگزاری کالس آموزش حضوری دروسی (به ویژه دروس عملی) که امکان آموزش الکترونیکی وجود ندارد ،پس از دریافت بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفهای و اخذ مجوزهای الزم از
ستاد ملی مدیریت و مبارزه با کرونا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی اطالع رسانی میگردد.
 -2گروه معارف اسالمی  :در خصوص دروس گروه معارف اسالمی ،سیاستهای ابالغی معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها مبنای عمل بوده و در صورت ابالغ هرگونه تغییری در
سیاستهای آن نهاد محترم ،متعاقبا ً به اساتید محترم اطالعرسانی خواهد گردید .در آغاز نیمسال  992دانشجویان موظف به هماهنگی با استاد مربوطه میباشند.
 -3فعالیت مستمر در آموزش الکترونیکی  :با توجه به شرایط خاص آموزش و آزمون الکترونیکی « ،برگزاری آزمون های میانی ،ارائه ی تکالیف در سامانه ،فعال کردن تاالر گفتگو و سایر فعالیتهای فرآیندی توسط اساتید و
اختصاص تا سقف  10نمره به اینگونه فعالیتهای تدریجی» ،برای تمامی دروس مورد تأکید می باشد.
 -4تقویم آموزشی نیمسال دوم 1399/1400
انتخاب واحد در نیمسال  992بر اساس گروه های آموزشی استاندارد سه گانه علوم مهندسی – برق و کامپیوتر – ساختمان و معماری از تاریخ  1399/11/11لغایت  1399/11/19توسط دانشجو در سامانه ی آموزشی ناد به
نشانی reg.tvu.ac.ir ،انجام خواهد گردید.
 -5گروه های آموزشی آموزشکده:
گروه آموزشی برق و کامپیوتر :گروه الکترونیک -گروه برق

گروه آموزشی علوم مهندسی :شامل گروه تاسیسات – گروه صنایع شیمیایی – گروه مکانیک خودرو
گروه آموزشی ساختمان و معماری :گروه معماری
 -6شروع کالسها :شنبه مورخ 1399/11/18
 -7امتحان معرفی به استاد:
دانشجویان متقاضی و واجد شرایط (با گذراندن یک و یا حداکثر  4عنوان درس تئوری یا عملی فارغ التحصیل می گردند) از روز شنبه مورخ  1399/11/11لغایت روز جمعه مورخ  1399/11/24با مراجعه به سامانه ی میز
خدمت به نشانی  khedmat.tvu.ac.irدرخواست معرفی به استاد با ذکر کد ملی ،رشتهی تحصیلی ،نام درس و نام استاد ارسال نمایند .توجه نمایید که درخواست های ارسالی بسته نگردد و فقط گزینه ارسال انتخاب نمایید.
بدیهی است مسئولیت عدم ارسال درخواست معرفی به استاد به عهده دانشجو می باشد.
نکته: 1ثبت نام معرفی به استاد صرفا ً از طریق سامانه ی میز خدمت به نشانی  khedmat.tvu.ac.irانجام می پذیرد و از مراجعه حضوری به اداره ی آموزش جداً خودداری نمایید.
نکته  : 2دانشجویان حائز شرایط و متقاضی معرفی به استاد نیازی به ثبت انتخاب واحد در بازه زمانی انتخاب واحد توسط دانشجو نیست و انتخاب واحد ایشان بعد از ارسال درخواست خود در سامانه ی میز خدمت توسط آموزش
انجام می پذیرد.
نکته :3بعد از ارسال درخواست معرفی به استاد ،دانشجو موظف است با مراجعه به سامانهی میز خدمت بر اساس پاسخ ارسالی ادارهی آموزش با استاد مربوطه جهت برگزاری امتحان هماهنگی بعمل آورد.
نکته  :4امتحان توسط استاد مربوطه از تاریخ  1399/11/27لغایت  1399/11/28برگزار می گردد و تحویل نمره به همراه مستندات امتحان به آموزش فقط توسط استاد پذیرفته میگردد.
نکته  : 5در صورت عدم موفقیت دانشجو در امتحان معرفی به استاد ،درخواست تعیین تکلیف خود را در سامانه میز خدمت ارسال نماید.
 -8حذف و اضافه  :شنبه  1399/12/02الی یکشنبه  1399/12/10ساعت و تاریخ دقیق از طریق سامانه ی آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای ( ناد ) به نشانی  reg.tvu.ac.irاعالم خواهد شد.
 -9حذف اضطراری  :شنبه  1400/02/04الی چهارشنبه 1400/02/29

 -10پایان کالسها :پنجشنبه مورخ 1400/03/20
 -11امتحانات پایان نیمسال دوم  : 1399/1400شنبه مورخ  1400/03/22الی پنج شنبه مورخ 1400/04/03
 -12انتقال و میهمان :با توجه به مجازی بودن کالسها سامانهی میهمان و انتقال دانشجو (سمیاد  ) samyad.tvu.ac.irدر نیمسال  992فعال نمیباشد.
 -13پیشنیاز ،تداخل ساعت و معافیت از قوانین:
الف) رعایت پیش نیاز در نرمافزار آموزشی ناد الزامی است.
ب) ثبت نامعتبر دروس در هر حالت ممنوع میباشد.
ج) در صورتی که دانشجو درسی را اخذ و موفق به کسب نمره قبولی نشده و یا با شرکت در کالس های آن در پایان نیمسال درس را حذف کرده باشد رعایت پیش نیاز الزامی نیست ،اما این دروس هم نیاز شده و دانشجو ملزم به
اخذ هر دو درس در نیمسال  992میباشد.
 :14تذکرات مهم
 -1دانشجویان  3بار و بیشتر مشروط  ،دانشجویان  2بار مشروط با معدل کل زیر  10و دانشجویانی که سقف تحصیلی آنان پرشده است (ورودی مهر  1397و قبل از آن) می بایست درخواست مجوز ادامه تحصیل از طریق
سامانه ی سجاد به نشانی  https://portal.saorg.irارسال نمایند و تا زمانی که از کمیسیون موارد خاص مجوز دریافت نکرده باشند مجاز به انتخاب واحد نمی باشند.
نکته مهم : 1دانشجویان روزانه مشروط  3ترم و بیشتر در صورت اخذ مجوز ادامه تحصیل کمیسیون موارد خاص شهریه پرداز میگردند.
نکته مهم :2دانشجویانی که معافیت تحصیلی آنان پایان مییابد بعد از اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص ،موظف به تمدید سنوات معافیت تحصیلی خود با مراجعه به کارشناسان آموزش میباشند

 -2دانشجویانی که در این نیمسال با اخذ  20تا  24واحد فارغ التحصیل می گردند نسبت به اخذ  20واحد اقدام نموده و در زمان حذف و اضافه در صورت اعالم به آموزش در سامانهی میز خدمت  khedmat.tvu.ac.irو
واجد شرایط بودن مجوز صادر می گردد.
 -3کلیه دانشجویان روزانه شهریه پرداز و نوبت دوم ( شبانه ) که بدهکار می باشند باید نسبت به تسویه حساب خود از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی آموزشکده در سامانه ی ناد  reg.tvu.ac.irبا استفاده از کارت های
عضو شبکه شتاب اقدام نمایند.
 -4دانشجویانی که در بازه زمانی انتخاب واحد ،نسبت به ثبت واحد خود اقدام ننمایند در بازهی حذف و اضافه احتماالً با محدودیت انتخاب تعداد واحد درسی روبرو می گردند و کلیه عواقب ناشی از آن به عهده ی دانشجو می باشد.
-5عدم مراجعه به سامانه آموزشی ( ناد )  reg.tvu.ac.irو انجام ندادن انتخاب واحد به منزله ترک تحصیل خواهد بود.

اداره ی آموزش آموزشکدهی فنی و حرفه ای پسران شماره ی  2کرمانشاه

