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 درج نام کاربری و رمز عبور  -3

سووما رمووز  ءدرصووورتیکه الووب  در سووامانه

 :عبور خود را تغییر نداده باشید

  نام کاربری شما شماره دانشجویی

 شما است.  و رمز عبور کدملی

  لطفا پس از ورود به سامانه نسبت

 .به تغییر رمز االدام فرمایید

  ًاموور رمز عبور را برای انجام لطفا 

 به خاطر بسپارید.آموزشی دیگر 

 خود استفاده نمایید. تغییر یافتهتوانید از نام کاربری و رمز عبور میاید، دادهرمز عبور خود را تغییر  الب  در سامانه چنانچه

و دانشجویانی که  استعدادهای درخشاندرخصوص دانشجویان  توجه:

بوه آنهوا تخصوی     دانشجویی در پورتال آموزشی  ءبیش از یک شماره

ای خواهود بوود   دانشجویی  ءشمارهایشان ، نام کاربری داده شده است

 زمانی متاخر باشد یعنی آخوری  شوماره دانشوجویی فعوال     که از نظر 

رموز عبوور بورای    ). تخصی  یافته به دانشجو م ک عمل خواهد بوود 

نمایند کودملی  کاربرانی که برای اولی  بار به سامانه مراجعه می ءکلیه

 (درج شده در پورتال آموزشی خواهد بود.

دسته از دانشجویان پوس از ورود بوه سوامانه و بورای اسوتفاده از        ای

 دانشجویی های تخصی  یافتوه  برای هریک از شماره ؛امکانات سامانه

، شماره )سمت چپ باالی صفحه(ها، کافیست از بخش سمتبه ایشان

 دانشجویی مورد نظر را انتخاب نمایند.
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 ایدرخواست دو رشته ءانتخاب گزینه -4

 را انتخاب نمایند. «ایدرخواست دورشته»توانند آیتم دانشجویان پس از ورود به سامانه با مراجعه به میزکار می

  است. « فعال» تحصیلیدانشگاه امیرکبیر با وضعیت  دانشجویان کارشناسی ای  فرایند فقط مشمول 

 اند مجاز به تحصیل همزمان در دو رشته نیستند.  دانشجویانی که تغییر رشته داده 

 ارائه نموده و در حال حاضر شماره دانشجویی رشوته دوم بوه    دانشجویانی که الب  درخواست تحصیل همزمان در دورشته

 ایشان اختصاص یافته است، مجاز به ارائه درخواست نخواهند بود.

نبووده و  خود داشته باشد، مجاز به درج درخواست  ءای در کارنامهچنانچه دانشجو مشمول ای  فرایند نبوده یا دانشجو نمره نرسیده

 .نمایش داده خواهد شدخطای مربوطه به دانشجو 

 رشته مورد نظر دانشکده و انتخاب  -5

مراتو  را  البل از آغاز فرایند،  و دانشجو موظف است شماره همراه درج شده در فرم را بررسی نموده و درصورت مغایرت الف(

   .نمایدبه مدیریت امور آموزشی اع م 

خود را از بخش مربوطوه انتخواب نمایود.     مورد نظر گرایش رشته و دانشکده،بایست دانشجو می ،درصورت تایید شماره همراه

 11دانشجویان ممتاز ورودی در صورت داشت  معدل بواالی  ) نمایش ای  بخش براساس شرایط تحصیلی دانشجو خواهد بود.

نیمسوال   توانند پوس از پایوان  در دو نیمسال اول تحصیل و موافقت اساتید مشاور دانشجویان ممتاز رشته اول و رشته دوم می

های فیزیک یا ریاضیات و کاربردها را بعنوان رشته دوم انتخاب نمایند. ولی در حالوت کلوی دانشوجویان در    دوم  یکی از رشته

+ معودل کول در    11پایان نیمسال چهارم با داشت  شرایط زیر)دانشجویان ممتاز ورودی معدل دو ترم از چهار ترم اول باالی 

+ معودل کول در    11واحد گذرانده و سایر دانشجویان معدل سه ترم از چهار ترم اول بواالی   06 + 11پایان ترم چهارم باالی 

توانند در خصوص ارائه درخواسوت تحصویل همزموان در دو رشوته االودام      واحد گذرانده( می 06+  11پایان ترم چهارم باالی 

 .(نمایند

 ای را مطالعه نموده و بخش مربوطه را تایید نماید.پس از انتخاب دانشکده و رشته، دانشجو باید الوانی  و مقررات دو رشته



 

 

ها توسوط اسواتید   بصورت کامل پاسخ دهد. پاسخ به سواالت الزامی بوده و ای  پاسخمندرج سواالت به سپس دانشجو باید  ب( 

 ممتاز الابل مشاهده خواهد بود.ان مشاور دانشجوی

انتخوابی درج نمووده و    ءریزی پیشنهادی خود را برای گذراندن دروس رشتهپس از پاسخ به سواالت، الزم است تا دانشجو برنامه

 درخواست دانشجو بورای بررسوی اسوتاد مشواور دانشوجویان ممتواز        ،دکمه تایید و ارسال را انتخاب نماید. با انتخاب ای  گزینه

 خواهد گردید.نشکده ارسال دا
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 درخواست مشابه نخواهد بود. در زمانی که درخواست دانشجو فعال است دانشجو مجاز به ارسال 

کارتابل ارجاعی خود، از انجام امور مربوط بوه درخواسوت    توانند با مراجعه به بخش گردش مدرکِانشجویان در هر بخش مید

   خود اط ع حاصل نمایند.

استاد مشاور دانشوجویان ممتواز   دانشکده در خواست برای تایید  استاد مشاور دانشجویان ممتازتوسط شرایط تایید صورت  در

رشته مورد درخواست دانشجو ارسال خواهد شد و درصورت اخذ تایید ایشان درخواست بورای بررسوی بوه اداره اسوتعدادهای     

 شود.درخشان و المپیادها ارجاع داده می

شماره دانشجویی رشته دوم به دانشوجو تخصوی    ، رییس اداره استعدادهای درخشان و المپیادهادر صورت تایید ایت و در نه

 نام االدام نماید.های ثبتتواند نسبت به اخذ واحد، در بازهداده شده و دانشجو می

کارتابل دانشجو( الابول مشواهده   در صورت تخصی  شماره دانشجویی، مرات  از طریق پست الکترونیکی و پیام سیستمی )در 

رمز عبور پورتال آموزشی برای رشته دوم مشاابه رماز   خواهد بود. الزم به توضیح است که در صورت تخصی  شماره، 

 عبور در رشته اول خواهد بود.

یوا ریویس اداره اسوتعدادهای درخشوان و      هریک از اساتید اعم از مشاور دانشجویان ممتاز)رشته اول /رشته دوم(در صورتیکه 

 دانشوجو « کارتابول »در « جهوت استحاوار  »ای  عدم موافقت بصوورت پیوامی   با درخواست دانشجو موافقت ننماید، المپیادها 

 نمایش داده شده و علت عدم موافقت الابل مشاهده خواهد بود.

دادهای درخشان و المپیادها امکان ارسال پیامک و پسوت  در هر یک از مراحل بررسی درخواست، اساتید مشاور و رییس اداره استع

پسوت الکترونیکوی   الکترونیکی به دانشجویان را خواهند داشت. لذا الزم است تا دانشجویان پس از درج درخواست در فواصل منظم 

 و کارتابل خود را بررسی نمایند.

 


