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 حذف پششکی 



 بِ غَست خالغِ ًحَُ دسخَاست تَضیح دادُ ضذُ است.

 

 اًصزاف اس تحصیل:

 

آدسس ایٌتشًتی  اص عشیكدسخَاست اًػشاف اص تحػیل داًطجَ  جْت

https://edu.uut.ac.ir/SamaWeb/login.aspx   با ٍاسد کشدى کذ کاسبش ٍ سهض ػبَس ٍاسد سیستن سوا ضذُ ٍ اص

است سا اًتخاب هی کٌذ کِ بِ غَست صیش هی هذیشیت دسخَاستْا اص هٌَی سوت ساست ثبت دسخَ صبخ

 باضذ.
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طجَ ًوایص دادُ ضذُ است. دس بخص دس غفحِ بؼذ لیستی اص اًَاع دسخَاستْای فؼال بشای داً 

 ًػشاف اص تحػیل ثبت دسخَاست سا کلیک کٌیذ. ٍاسد غفحِ صیش  هی ضَیذ.ا

 

 

 

کٌیذ. بؼذ اص ٍاسد کشدى  غَست دلیك ٍاسد هی بؼذ اص ثبت دسخَاست کادسی باص ضذُ ٍ ػٌَاى دسخَاست سا بِ

 هَسد ًیاص اص ضوا خَاستِ هی ضَد.  فشم ؼذ سفتِ ٍب ثبت سا هی صًیذ غفحِ کوِهتي د

 

 



 

 

فشم سا بؼذ اص دسیافت بِ غَست خَاًا ٍ دلیك پش کشدُ ٍ بؼذ اص اهضا اسکي کشدُ ٍ اسسال ًواییذ. بؼذ اص اسسال 

کلیک ًواییذ. ٍ بؼذ اص تکویل غفحِ ریل  تکویل دسخَاستسٍی  غفحِ صیش بشای ضوا باص خَاّذ ضذ ٍ 

 ادُ خَاّذ ضذ.دبشای ضوا ًطاى 

 



 

 

 

ا سسیذگی کٌٌذ ًوایص دادُ ضذُ است. خَاّطوٌذ است اص وِ دسخَاست ضدس ایي غفحِ کاسبشاًی کِ بایذ ب

اهَسات اًجام س جْت تسْیل دسد. ایي ساهاًِ ذع ًواییاتواس تلفٌی با کاسبشاى اهتٌ هشاجؼِ حضَسی ٍ

 عشاحی ضذُ است. داًطجَیاى ٍ ػذم هشاجؼِ حضَسی 

ای حکن اس کویسیَى هَارد خاص هبٌی اداهِ تَجِ: داًشجَیاى  هقطع کارشٌاسی با سِ بار هشزٍطی چٌاًچِ دار

تحصیل تا هقطع کارشٌاسی را دارا باشٌذ هی تَاًٌذ اًصزاف دٌّذ در غیز ایي صَرت حتی چٌاًچِ دارای حکن اس 

کویسیَى هَارد خاص هبٌی اداهِ تحصیل تا هقطع کارداًی را دارا باشٌذ ًویتَاًٌذ اًصزاف دٌّذ . ٍضعیت ایي 

 خزاج است.دستِ اس داًشجَیاى ا

داًطجَیاى هتماضی اًػشاف بایذ بِ ًکتِ فَق الزکش تَجِ ًوَدُ ٍ سپس دسخَاست اًػشاف اص تحػیل ًوایٌذ. بؼذ اص تکویل 

تواهی هشاحل داًطجَ با هشاجؼِ بِ داًطگاُ ٍ با اسائِ کاست داًطجَیی الذام بِ تسَیِ حساب ًوَدُ ٍ بؼذ اص اتوام تسَیِ 

ٍظیفِ سشکاس خاًن هَسَی ًیا جْت تؼییي تکلیف ٍضؼیت هؼافیت تحػیلی) ابغال هؼافیت ( حساب بِ کاسضٌاس ًظام 

 ذ کشد.ٌهشاجؼِ خَاّ



 خذ درس اس سایز گزٍّْاا 

اف شاًػ  اٍل دس خػَظ صبشای دسخَاست اخز دسس اص سایش گشٍّْا هغابك تَضیحاتی کِ دس بخ

اسد غفحِ خَد ضذُ ٍ اص بخص ٍوَدُ ٍ هَصضی ) سوا( هشاجؼِ ًآاص تحػیل اسائِ ضذُ است بِ سیستن 

کٌیذ بؼذ اص ثبت هتي دسخَاست سا داخل کادس ٍاسد  دسخَاست هَسد ًظش خَد سا اًتخاب ،هذیشیت دسخَاست

 آپلَدهَسد ًیاص اص ضوا خَاستِ هی ضَد فشم سا  یا فشم   کشدُ ٍ دکوِ ثبت سا هی صًیذ دس هشحلِ بؼذ اسٌاد

ایي دسخَاست اص تاسیخ ضشٍع اًتخاب  دس سیستن اسسال کٌیذ.  دسج تاسیخ، اهضا ٍ بؼذ اص پشکشدى  .کٌیذ 

ٍاحذ تا پایاى حزف ٍ اضافِ دس سیستن فؼال خَاّذ ضذ ٍ بؼذ اص تاسیخ ّای هَسد ًظش غیش فؼال خَاّذ 

 کلیک کٌیذ. تکویل دسخَاستدس پایاى سٍی  وٌذ است فشم سا بِ دلت هغالؼِ کشدُ ٍ پش کٌیذ.اّطضذ.خَ

غَست ٍجَد ظشفیت دس گشٍُ همػذ ٍ هَافمت گشٍُ همػذ دسس دس سیستن سوا حذاکثش  تَجِ: دس

توام حزف ٍ اضافِ دس سیستن سوا تَسظ کاسضٌاساى ثبت خَاّذ ضذ. جْت کٌتشل کشدى اسٍص بؼذ اص  دٍ تا 

تاییذیِ اًتخاب ٍاحذ خَدسا چک کٌیذ ٍ اص هشاجؼِ حضَسی ٍ تواس با  ،دسس ثبت ضذُ خَاّطوٌذ است

کٌٌذ  . کلیِ هشاحل دسخَاست ٍ کاسبشاًی کِ دسخَاست ضواسا بشسسی هیذسضٌاس داًطکذُ اهتٌاع ًواییکا

 دس غفحِ لابل ًوایص هی باضذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تبذیل پیش ًیاسی بِ ّوٌیاسی 

هغابك تَضیحاتی کِ دس بخص اٍل دس خػَظ  تبذیل پیص ًیاصی  بِ ّوٌیاصیبشای دسخَاست 

اًػشاف اص تحػیل اسائِ ضذُ است بِ سیستن آهَصضی ) سوا( هشاجؼِ ًوَدُ ٍ ٍاسد غفحِ خَد ضذُ ٍ اص 

بخص هذیشیت دسخَاست، دسخَاست هَسد ًظش خَد سا اًتخاب کٌیذ بؼذ اص ثبت هتي دسخَاست سا داخل 

هَسد ًیاص اص ضوا خَاستِ هی ضَد فشم سا ٍ فشم  هشحلِ بؼذ اسٌاد کادس ٍاسد کشدُ ٍ دکوِ ثبت سا هی صًیذ دس 

ایي دسخَاست اص تاسیخ ضشٍع  دس سیستن اسسال کٌیذ. ، اهضا ٍ دسج تاسیخکٌیذ ٍ بؼذ اص پشکشدى  آپلَد

اًتخاب ٍاحذ تا پایاى حزف ٍ اضافِ دس سیستن فؼال خَاّذ ضذ ٍ بؼذ اص تاسیخ ّای هَسد ًظش غیش فؼال 

کلیک  تکویل دسخَاستدس پایاى سٍی  ٌذ است فشم سا بِ دلت هغالؼِ کشدُ ٍ پش کٌیذ.ّطوخَاخَاّذ ضذ.

 کٌیذ.

جْت کٌتشل کشدى دسس ثبت ضذُ خَاّطوٌذ است، تاییذیِ اًتخاب ٍاحذ خَدسا چک کٌیذ ٍ اص 

هشاجؼِ حضَسی ٍ تواس با کاسضٌاس داًطکذُ اهتٌاع ًواییذ. کلیِ هشاحل دسخَاست ٍ کاسبشاًی کِ 

 دسخَاست ضواسا بشسسی هی کٌٌذ دس غفحِ لابل ًوایص هی باضذ.

 

 سػایت حذالل یکی اص ًکات هطشٍحِ صیش بشای دسخَاست فَق الزکش ضشٍسی هی باضذ.

ٍاحذ بالی هاًذُ(، اص سػایت همشسات  هشبَط بِ پیص ًیااص   24داًطجَ دس آخشیي ًین سال تحػیلی ) .1

 )تمذم ٍ تاخش( هؼاف است

ذ ّای اًتخابی داًطجَ دس ابتذای ّش ًین سال تحػیلی بِ ّش دلیلی خاسج اص اسادُ دس غَستی کِ ٍاح .2

ٍاحذ باضذ هی تَاًذ با ًظش گشٍُ آهَصضای یاک دسس پایص ًیااص سا      12داًطجَ کوتش اص حذ ًػاب 

 بشای دسس ٍابستِ ّن ًیاص کٌذ

َست اخز هجاذد  دس غَستی کِ داًطجَ یک باس دس دسس پیص ًیاص هشدٍد ضذُ باضذ هی تَاًذ دس غ .3

 دسس، آى سا با دسس ٍابستِ ّن ًیاص کٌذ.

ق یتَاًذ اس طز هی ،را دارا باشذ 2یا بٌذ  1: اگز داًشجَ شزایط هٌذرج در بٌذ 1ًکتِ

 .درخَاست خَد را ثبت ًوایذ ،هذیزیت درخَاست

اس طزیق سیستن سموا   3ًیاسی بِ درخَاست ًوی باشذ.بذلیل ایٌکِ بٌذ  3: در خصَص بٌذ 2تَجِ 

 خَبخَد اًجام هی گیزد.

  



 

 هعزفی بِ استاد 

 

بِ استٌاد آییي ًاهِ آهَصضی دس غَستی کِ داًطجَ بشای فشاغت اص تحػیل تٌْا دٍ دسس :  1َجِت

  تَاًذ آى دٍ دسس سا بِ غَست هؼشف بِ استاد بگزساًذ. ًظشی بالیواًذُ داضتِ باضذ، هی

غَست هؼشفی بِ استاد اهکاى پزیش ًوی : اخز دسٍس ػولی، کاسگاّی ٍ آصهایطگاّی بِ 2تَجِ 

باضذ. بشای دسخَاست هؼشفی بِ استاد کلیِ ًوشات داًطجَ بایذ گضاسش ضذُ باضذ دس غَست ٍجَد ًوشُ 

 گضاسش ًطذُ داًطجَ هجاص بِ ثبت دسخَاست دس سیستن ًخَاّذ بَد.

ف اص تحػیل هغابك تَضیحاتی کِ دس بخص اٍل دس خػَظ اًػشا هؼشفی بِ استاد  بشای دسخَاست 

اسائِ ضذُ است بِ سیستن آهَصضی ) سوا( هشاجؼِ ًوَدُ ٍ ٍاسد غفحِ خَد ضذُ ٍ اص بخص هذیشیت 

دسخَاست، دسخَاست هَسد ًظش خَد سا اًتخاب کٌیذ بؼذ اص ثبت هتي دسخَاست سا داخل کادس ٍاسد کشدُ ٍ 

کٌیذ ٍ بؼذ اص  آپلَدد فشم سا هَسد ًیاص اص ضوا خَاستِ هی ضَ فشمدکوِ ثبت سا هی صًیذ دس هشحلِ بؼذ 

 کلیک کٌیذ. تکویل دسخَاستدس پایاى سٍی  دس سیستن اسسال کٌیذ.  ، اهضا ٍ دسج تاسیخپشکشدى

کلیِ هشاحل دسخَاست ٍ کاسبشاًی کِ دسخَاست ضواسا بشسسی هی کٌٌذ دس غفحِ لابل ًوایص هی  

اػت اهتحاى با کاسضٌاس داًطکذُ بؼذ اص تاییذ تَسظ کلیِ کاسبشاى جْت ّواٌّگی تاسیخ ٍ س باضذ.

 ّواٌّگی الصم سا اًجام دّیذ.

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 هزخصی تحصیلی( -فزم درخَاست) حذف تزم 

 

هغابك تَضیحاتی کِ دس بخص اٍل دس خػَظ حزف تشم یا هشخػی تحػیلی   بشای دسخَاست 

اًػشاف اص تحػیل اسائِ ضذُ است بِ سیستن آهَصضی ) سوا( هشاجؼِ ًوَدُ ٍ ٍاسد غفحِ خَد ضذُ ٍ اص 

بخص هذیشیت دسخَاست، دسخَاست هَسد ًظش خَد سا اًتخاب کٌیذ بؼذ اص ثبت هتي دسخَاست سا داخل 

ى دسخَاست ٍ ًیوسال سا خَاّذ خَاست لغفا دس ٍاسد کشدى پاییي  اص ضوا ػٌَا صدس بخ کادس ٍاسد کشدُ 

دکوِ ثبت  ػٌَاى) حزف تشم یا هشخػیلی تحػیلی ( ٍ ّوچٌیي ٍاسد کشدى ًیوسال هَسد تماضا دلت کٌیذ.

، اهضا کٌیذ ٍ بؼذ اص پشکشدى  آپلَدهَسد ًیاص اص ضوا خَاستِ هی ضَد فشم سا  فشم  سا هی صًیذ دس هشحلِ بؼذ 

 کلیک کٌیذ. تکویل دسخَاستدس پایاى سٍی  دس سیستن اسسال کٌیذ.  ٍ دسج تاسیخ

 بٌابشایي دسخَاستْایی کِ بؼذ  .دسخَاست هشخػی تحػیلی لبل اص ضشٍع ًیوسال هی باضذ

 دس سیستن ثبت ضذُ باضذ بشسسی ًخَاٌّذ ضذ. ،اتوام تاسیخ فَق الزکشاص 

 لبل اص ضشٍع اهتحاًات هغابك تمَین  یک ّفتِ آخشیي هْلت بشای دسخَاست حزف تشم

 آهَصضی هػَب هی باضذ.

 ایي دٍباس هی  ،حزف تشم دٍباس هی باضذ -حذاکثش سمف هجاص استفادُ اص هشخػی تحػیلی

 تَاًذ ّشدٍ هشخػی ،ّش دٍ حزف تشم، یا یک باس هشخػی ، یکباس حزف تشم باضذ.

  .تاییذ استاد ساٌّوا غشفا هختع بشای اسسال فشم ًیاصی بِ تاییذ استاد ساٌّوا ًوی باضذ

 دکتشی( هی باضذ. -داًطجَیاى تحػیالت تکویلی)  کاسضٌاسی اسضذ

دسخَاست خَد  اص عشیك سیستن سوا هی تَاًیذ ٍضؼیت ًیوسال تحػیلی )  جْت کٌتشل کشدى 

ٌذ خَاّطو ( سا هطاّذُ ًواییذ.با احتساب دس سٌَات   تحػیلی یا هشخػی با احتساب دس سٌَات  حزف تشم

است، اص هشاجؼِ حضَسی ٍ تواس با کاسضٌاس داًطکذُ اهتٌاع ًواییذ. کلیِ هشاحل دسخَاست ٍ کاسبشاًی کِ 

 دسخَاست ضواسا بشسسی هی کٌٌذ دس غفحِ لابل ًوایص هی باضذ.

 

 



 

 

 اشتغال بِ تحصیل 

 

هغابك تَضیحاتی کِ دس بخص اٍل دس خػَظ اًػشاف اص اضتغال بِ تحػیل  بشای دسخَاست 

تحػیل اسائِ ضذُ است بِ سیستن آهَصضی ) سوا( هشاجؼِ ًوَدُ ٍ ٍاسد غفحِ خَد ضذُ ٍ اص بخص هذیشیت 

بؼذ اص ثبت هتي دسخَاست سا  .خَد سا اًتخاب کٌیذ )اضتغال بِ تحػیل(دسخَاست، دسخَاست هَسد ًظش

 بؼذ اص ٍاسد کشدى دس بخص پاییي اص ضوا ساصهاى دسخَاست کٌٌذُ خَاستِ هی ضَد داخل کادس ٍاسد کشدُ 

  ویل دسخَاستکتسپس غفحِ ای باص ضذُ ٍ سٍی  . دکوِ ثبت سا هی صًیذ ساصهاى دسخَاست کٌٌذُ  

ًیاصی بِ  .بؼذ اص تاییذ تَسظ داًطگاُ فشم هَسد ًظش بشای ضوا لابل ًوایص ٍ پشیٌت هی باضذکلیک ًواییذ. 

 هشاجؼِ حضَسی بِ داًطگاُ ًوی باضذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ًیوسال یا تکذرس هیْواًی 

 

 

هغابك تَضیحاتی کِ دس بخص اٍل دس خػَظ اًػشاف اص هیْواًی ًیوسال یا تکذسس  بشای دسخَاست 

تحػیل اسائِ ضذُ است بِ سیستن آهَصضی ) سوا( هشاجؼِ ًوَدُ ٍ ٍاسد غفحِ خَد ضذُ ٍ اص بخص هذیشیت 

هتي  ، غفحِ ای باص ضذُ ٍبؼذ اص ثبت .هَسد ًظش خَد سا اًتخاب کٌیذ هیْواًی( دسخَاست)دسخَاست، 

ٍ ًیوسال سا خَاّذ  همػذ  دس بخص پاییي  اص ضوا ػٌَاى  داًطگاُ  دسخَاست سا داخل کادس ٍاسد کشدُ 

دکوِ ثبت  خَاست لغفا دس ٍاسد کشدى ػٌَاى داًطگاُ ٍ ّوچٌیي ٍاسد کشدى ًیوسال هَسد تماضا دلت کٌیذ.

، اهضا کٌیذ ٍ بؼذ اص پشکشدى  آپلَدًیاص اص ضوا خَاستِ هی ضَد فشم سا  هَسد فشم  سا هی صًیذ دس هشحلِ بؼذ 

 کلیک کٌیذ. تکویل دسخَاستدس پایاى سٍی  .دس سیستن اسسال کٌیذ ٍ دسج تاسیخ

خَاّطوٌذ است، اص هشاجؼِ حضَسی ٍ تواس با کاسضٌاس داًطکذُ اهتٌاع ًواییذ. کلیِ هشاحل 

بؼذ اص تاییذ بشسسی هی کٌٌذ دس غفحِ لابل ًوایص هی باضذ. دسخَاست ٍ کاسبشاًی کِ دسخَاست ضواسا

دس بخص دسخَاستْای تکویل ضذُ لابل ًوایص هی  (هَافمت بِ هیْواًی)تَسظ کلیِ کاسبشاى فشم ًْایی 

باضذ. بؼذ اص پشیٌت فشم  هَافمت با هیْواًی) دسیافت فشم ًْایی( کلیِ اهَسات لابل اًجام دس داًطگاُ همػذ سا 

 یذ.اًجام دّ

 سػایت هَاسد هطشٍحِ ریل بشای هیْواًی ضشٍسی هی باضذ:

 کویتِ ًمل ٍ اًتماالت  یا بشای دسخَاست هیْواًی تکذسس ًیاصی بِ اخز هجَص اص کویسَى هَاسد خاظ

 ًوی باضذ.  داًطگاُ

  کویسیَى هَاسد  سا اصبشای دسخَاستْای هیْواًی ًیوسال)توام دسس( داًطجَ بایذ هَافمت با هیْواًی

 خاظ یا کویتِ ًمل ٍ اًتماالت داًطگاُ داسا باضذ.

  هَافمت با هیْواًی اص داًطگاُ همػذ ضشٍسی هی باضذ.ًاهِ  اسسال 

  بؼذ اص پایاى ًیوسال بایستی کاسًاهِ داًطجَ اص داًطگاُ همػذ جْت ثبت ًوشات دس سیستن آهَصضی

 اسسال ضذُ باضذ.)سوا( 

 



 حذف پششکی 

 

هغابك تَضیحاتی کِ دس بخص اٍل دس خػَظ اًػشاف اص تحػیل اسائِ ضذُ حزف پضضکی   ت بشای دسخَاس

است بِ سیستن آهَصضی ) سوا( هشاجؼِ ًوَدُ ٍ ٍاسد غفحِ خَد ضذُ ٍ اص بخص هذیشیت دسخَاست، 

خَد سا اًتخاب کٌیذ بؼذ اص ثبت هتي دسخَاست سا داخل کادس ٍاسد )حزف پضضکی  (دسخَاست هَسد ًظش

دس بخص پاییي  اص ضوا ػٌَاى تاسیخ اهتحاى پایاى تشم ٍ ػٌَاى دسسی کِ هیخَاّیذ حزف پضضکی  کشدُ 

دکوِ ثبت سا هی  دس ٍاسد کشدى تاسیخ اهتحاى پایاى تشم ٍ ػٌَاى دسس دلت کٌیذ.سا خَاستِ هی ضَد .  کٌیذ

دس پایاى  .اسسال کٌیذسا  سٌذ ) گَاّی پضضکی(هَسد ًیاص اص ضوا خَاستِ هی ضَد سٌذ صًیذ دس هشحلِ بؼذ 

  کلیک کٌیذ. تکویل دسخَاستسٍی 

ف دسس سا اص زحدسخَاست خَد اص عشیك سیستن سوا هی تَاًیذ ٍضؼیت  جْت کٌتشل کشدى 

خَاّطوٌذ است، اص هشاجؼِ حضَسی ٍ تواس با کاسضٌاس داًطکذُ اهتٌاع  هطاّذُ ًواییذ.سیستن سوا 

کِ دسخَاست ضواسا بشسسی هی کٌٌذ دس غفحِ لابل ًوایص هی  ًواییذ. کلیِ هشاحل دسخَاست ٍ کاسبشاًی

 باضذ.

 سػایت ًکات صیش دس خػَظ حزف پضضکی ضشٍسی هی باضذ.

 دس بخص هذیشیت دسخَاست فؼال  اهتحاًات پایاى دسخَاست اص تاسیخ ضشٍع اهتحاًات تا حذاکثش سِ سٍص بؼذ  اص تاسیخ

 هی باضذ.

  هی باضذ. بؼذ اص تاسیخ اهتحاى دسساػت س 22حذاکثش فشغت بشای اسسال دسخَاست 

 .حذاکثش تؼذاد حزف پضضکی یک دسس دس ّشتشم هی باضذ 

  ِزف پضضکی هی باضذ.ح( بشابشی 5/1داًطجَ دس تشم آیٌذُ هجاص بِ سػایت سمف ٍاحذ )بذلیل جشیو 

درخواستها پیکیری ( برای دانشجو در قسمت باالی صفحه  -درخواستهای جدید -کلیه درخواستها) تکمیل شده

 قابل نمایش می باشد.

 

 

 هعاًٍت آهَسشی ٍ تحصیالت تکویلی داًشگاُ                                                                                     


