
 می رساند:ارشد و دکتری مقطع کارشناسی  1041به اطالع کلیه دانشجویان ورودی سال 

انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی سالتحصیلی جدید توسط 

خواهد بود.  04/40/1041شروع کالسها از تاریخ  کارشناسان آموزش دانشگاه انجام شده است.

جهت مشاهده برنامه کالسی به آدرس اینترنتی دانشگاه به نشانی می توانند دانشجویان عزیز 

http://www.uut.ac.ir  ن صفحه بخش سیستم آموزشی یمراجعه نموده و در قسمت پای

 الکترونیکی )سما( را مطابق با عکس ذیل انتخاب کرده
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 مطابق شکل ذیلرمز عبور  به عنوان  شماره ملیو  دانشجوییشماره و با وارد کردن 

 

 

 

وارد سیستم مدیریت آموزشی)سما( شده و بعد از پاسخگویی به سواالت در بخش فرم پایش 

تکمیل اطالعات از سیستم خارج شده مجددا وارد سیستم  و ( اطالعات فرهنگی )پرسشنامه

مشاهده  واحد تاییدیه انتخاب-انتخاب واحدرا از بخش  11011برنامه کالسی ترم  ،شده

 00/00/1101تا  00/00/1101از تاریخ  در کالسهای درسی کهفرمایند و طبق برنامه کالسی 

دم پاسخگویی به کلیه عشایان ذکر است در صورت   به صورت مجازی می باشد شرکت نمایند.

 سواالت پرسشنامه تاییدیه انتخاب واحد فعال نخواهد بود.



 :نحوه برگزاری کالسها 

 

به  00/00/1101تا  00/00/1101بنا به مصوبه شورای دانشگاه کالسهای درسی از تاریخ   -1

در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه به آدرس )مجازی( الکترونیکی صورت 

.uut.ac.irvianna برگزار خواهد شد . 

 کلیک کنید. اینجا  ی مجازیکالسهامشاهده راهنمای شرکت در جهت -2

 زمانبندی ثبت نام نهایی و دریافت اصل مدارک:

)مندرج در دانشجویان عزیز باید بعد از تکمیل فرم های ثبت نامی و آماده سازی مدارک الزم 

با توجه به اطالعیه اولیه پذیرفته شدگان ورودی سالتحصیلی جدید مقطع کارشناسی ارشد( 

رشته قبولی خود و صرفاً طبق برنامه زمانی زیر جهت تحویل مدارک و تشکیل پرونده 

 عدم تحویل اصل مدارک به منزله عدم مراجعه می باشد.دانشجویی مراجعه نمایند. 

 دانشکده فناوری های صنعتی دانشکده انرژی های تجدید پذیر دانشکده محیط زیست تاریخ-روز 

یکشنبه 

10/00/1101 

 مهندسی برق )تمامی گرایش ها( مهندسی مکانیک )تمام گرایش ها( گرایش ها(مهندسی عمران )تمام

دوشنبه 

11/00/1101 

 مهندسی فناوری اطالعات مهندسی شیمی )تمام گرایش ها( مهندسی معدن

-شنبهسه

12/00/1101 

 گرایش ها()تماممهندسی صنایع  مهندسی ساخت و تولید فیزیک -ریاضی کاربردی 
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