
 سمه تعالیاب 

 

 

 1399-1400سال تحصیلی   دومنیمسال  دروسحذف و اضافه دستورالعمل 

 پايان وقت اداری روز يکشنبهتا   25/11/1399 شنبه روز صبح 9از ساعت طع کارشناسي در مق دانشجويان تماميدروس  حذف و اضافه

http://sada.khansar-آدرس  میز کار سامانه سادا به  از طريق مراجعه اينترنتي به و يکیصورت الکترونهب  26/11/1399

cmc.ac.ir  رسدبه انجام مي 

 خواهشمند است دانشجويان گرامي به موارد ذکر شده در ذيل توجه فرمايند. 

 .ازدروس انتخاب شده، انتخاب واحد خود را ثبت نهایی نماییدپس از انجام حذف و اضافه )ترمیم انتخاب واحد( و اطمینان کامل   -

سبت نتغییراتی که در برخی دروس نسبت به انتخاب واحد اصلی داده شده به شرح ذیل می باشد. دانشجویان گرامی لطفا با مطالعه دقیق این موارد  -

 به اصالح انتخاب واحد خود در زمان مناسب اقدام نمایند:

 دیدا به لیست دروس اضافه شده است:گروههای درسی که ج 

 درس آزمايشگاه سیستم عامل برای دانشجويان مهندسي کامپیوتر  (1

 درس پايگاه داده ها برای دانشجويان علوم و مهندسي  کامپیوتر (2

 2درس کارگاه رياضیات عمومي گروه  (3

 (در صورت رسیدن به حد نصاب الزم)برای رشته آمار 2درس نمونه گیری     (4

 گروه جديد درس مباني ماتريس و جبر خطي (5

 الزم، از لیست گروههای درسی حذف شده اند: گروههای درسی که به دلیل نرسیدن به حد نصاب 

 درس زبان تخصصي رياضي (6

 درس قابلیت اعتماد (7

 2درس مباني ترکیبیات گروه (8

 تغییراتی ایجاد شده در برخی از گروههای درسی:   

کنند که درس ( فقط در صورتي مي توانند دروس آموزش رياضي و پروژه کارشناسي را اخذ 96انشجويان سال آخر رشته آمار)ورودی د (9

 محاسبات آماری را نیز اخذ کرده باشند. بديهي است پس از اخذ درس محاسبات آماری مي توانند دروس ذکر شده را نیز اخذ نمايند.

درس نظريه گراف به عنوان جايگزين درس زبان تخصصي رياضي پیشنهاد مي شود. در صورت وجود تداخل درسي، جهت اخذ اين درس  (10

 سال شود.درخواست متفرقه ار

 تغییر يافت. 9:30-10:30به روزهای سه شنبه  1ساعات ارائه درس نمونه گیری  (11

 را اخذ نمايند. 1دانشجويان رشته آمار که قبال درس آمار رياضي آزمون فرض را گذرانیده اند مي توانند درس روشهای چند متغیره پیوسته (12

 قابل اخذ مي باشد. 1397و  1396درس آموزش رياضي تنها برای دانشجويان ورودی  (13

 تغییر يافت. 12:30-13:30و دوشنبه  8:30 – 9:30ساعات ارائه درس محاسبات آماری به روزهای شنبه  (14

 تغییر يافت. 9:30-10:30ساعات ارائه درس روشهای ناپارامتری به روزهای يکشنبه و دوشنبه   (15

 نیده اند قادر به اخذ درس کارآموزی مي باشند.واحد گذرا 90تنها دانشجويان رشته مهندسي کامپیوتر که حداقل تعداد  (16

 کلیه درخواستهای همنیازی و پیشنیازی دروس تنها از طريف درخواستهای متفرقه و در بازه زماني حذف و اضافه ارسال گردد. (17

ه ردش کار درخواست متفرقالزم به ذکر است تمامی دانشجویان موظفند پس از انجام حذف و اضافه و ارسال درخواستهای متفرقه، شخصا گ     

کنترل نمایند و در صورت مشاهده مغایرت مراتب را   LMSخود را بازبینی نموده و حتما انتخاب واحد نهایی  خود را در سامانه سادا و سامانه 

 با کارشناس رشته خود درمیان بگذراند. در غیر این صورت آموزش دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال مغایرتهای موجود نخواهد داشت.

 اداره آموزش                                                                                                                                       
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