
جدول ۳ – مهارتهای مدیریت بر خود و دیگران برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی

جدول 4 – مهارت های سیاست گذاری و کارآفرینی برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مهندسی
چند توصیه :

به آشنایی و کسب اطالعات در رابطه با صنایع نفت وگاز و پتروشیمی، نیروگاهی، خطوط انتقال، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، 	 
صنایع دارویی و مهندسی پزشکی، تصفیه آب و انرژی های نو بپردازید.

در انجمن های علمی  و دانشجویی و به خصوص انجمن های بین رشته ای در صورت تمایل به فعالیت بپردازید.	 

از ظرفیتهای ارتباطی موجود در شبکه های اجتماعی از جمله لینکدین بهره ببرید.	 

با کلیات گرایشهای متنوع و مختلف رشته مهندسی شیمی  و رشته های مرتبط با آن آشنایی داشته باشید و بازارکار آن ها را مورد 	 
بررسی قرار دهید.

با دوره های تکمیلی اقتصاد و مدیریت آشنا باشید.	 
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انتخاب واحد، کهاد و کارآموزیوی

  
آغــاز  از  قبــل  دانشــجویان، 
تــرم  جــز  )بــه  تــرم  هــر 
کــه  دروســی  بایــد  اول(، 
تــرم  آن  در  می خواهنــد 
ــد.  ــاب کنن ــد را انتخ بگذرانن
بــه هنــگام انتخــاب واحــد، 
جمــع کثیــری از دانشــجویان 
وارد ســامانه گلســتان  بایــد 
شــوند و اقــدام بــه انتخــاب 
دلخواهشــان  واحدهــای 
. می کننــد

بــه منظــور عــدم شــلوغی و 
نشــدن  از دســترس خــارج 
ــر روز را  ــگاه ه ــامانه، دانش س
مختــص ورودی ای خــاص در 
ــای  ــرد )ورودی ه ــر می گی نظ
باالتــر اولویــت دارنــد( و بــه 
هــر دانشــجو از آن ورودی بــه 
صــورت رنــدوم ســاعتی از آن 
می دهــد؛  اختصــاص  را  روز 
بــه گونــه ای کــه هــر دانشــجو 
ــده  ــن ش ــاعت معی ــل از س قب
خــود بــرای انتخــاب واحــد 
ــت. ــد داش ــی نخواه دسترس

  بــرای اطــاع پیــدا کــردن 
واحــد  انتخــاب  زمــان  از 
ســامانه   5۹ گــزارش  بایــد 
گلســتان )قســمت ثبــت نــام( 

کنیــد. مشــاهده  را 

در ایــن قســمت رونــد معمول 
را  نکاتــی  و  واحــد  انتخــاب 
ــه شــما خواهیــم گفــت کــه  ب
ــه  ــد ب ــاب واح ــول انتخ در ط

کمکتــان می آیــد :

ــن کاری  ــی تری ــن و اصل اولی
دهیــد  انجــام  بایــد  کــه 
نظــر  مــورد  انتخــاب دروس 
خــود و یادداشــت کــردن کــد 
ــرای ســهولت در  هــر کاس ب

انتخــاب واحــد اســت.

ایــن منظــور چنــد روز  بــه   
قبــل از زمــان انتخــاب واحــد 
 2۱2 گــزارش  بــه  خــود، 
مراجعــه  گلســتان  ســامانه 
دروس  لیســت  و  کنیــد 
ارائــه شــده در تــرم جــاری 
دقــت  نماییــد.  مشــاهده  را 
داشــته باشــید کــه چــارت 
را  خــود  رشــته  بــه  مربــوط 
آن  در  کنیــد.  چــک  حتمــا 
پیشــنهادی  دروس  چــارت، 
هــر تــرم و دروس پیش نیــاز  
و هم نیــاز  بــرای شــما ذکــر 
دروس  انتخــاب  در  و  شــده 
ــازی  ــش نی ــه پی ــد ب ــود بای خ

کنیــد. دقــت  دروس 

ــرای  پیشــنهاد می شــود کــه ب
از  ســری  یــک  بــودن  پــر 
ــه  ــام دروس پای ــه ن ــاتیِد ب اس
و همچنیــن دروس عمومــی  
اولیــه  ترم هــای  مخصوصــا 
آمــاده  دانشــگاه  بــه  ورود 
باشــید و احتمــاالت مختلــف 
ــن  ــد. )در ای ــر بگیری را در نظ
تجربــه  از  مــوارد می توانیــد 
خــود  باالیی هــای  ســال 
ــد.(  ــره را ببری ــال به ــز کم نی
ــای  ــاب کاس ه ــس از انتخ پ
مدنظرتــان، کــد هــر کاس را 

کنیــد.  یادداشــت 

ــروع  ــل از ش ــه قب ــد دقیق چن
شــدن انتخــاب واحدتــان وارد 
ســامانه گلســتان، پیشــخوان 
ــی و  ــام اصل ــت ن ــت، ثب خدم
ســپس فــرم ثبــت نــام اصلــی 
شــوید. بــه محــض فرارســیدن 
زمــان معین تــان دسترســی 
بــه فــرم ثبــت نــام برایتــان 
جدولــی  می شــود.  بــاز 
ــه  ــود ک ــر می ش ــان ظاه برایت
واحــد   ۱2 کــد  آن  در  بایــد 
را  خــود  منتخــب  کاس 
بــرای افزایــش ســرعت وارد 
از  می توانیــد  وگرنــه  کنیــد 
جــدول پاییــن تــر بــه صــورت 
را  مدنظــر  کاس  دســتی 
ــک  ــرده و روی آن کلی ــدا ک پی
کنیــد کــه کمــی از ســرعتتان 
ــد  ــتان باش ــد. حواس می کاه
کاس  ایــن  ظرفیــت  کــه 
ــند و  ــده باش ــل نش ــا تکمی ه
ــوند.  ــت ش ــان ثب ــا برایت حتم
نکتــه ای کــه نبایــد فرامــوش 
کنیــد ایــن اســت کــه همــان 
ــل  ــد کام ــد ۱2 واح ــدا بای ابت
تــا  شــود  ثبــت  برایتــان 
تکــی  صــورت  بــه  بتوانیــد 
ــر  ــد، در غی ــه کنی درس اضاف
ــی  ــچ کاس ــورت هی ــن ص ای
ــد.  ــد ش ــت نخواه ــان ثب برایت
کــه  کاس  هــر  کــد  کنــار 
می توانیــد  می کنیــد،  وارد 
ســه گزینــه "ثبــت - حــذف 
ــار  ــد. انتظ ــار" را ببینی - انتظ
کاس هایــی  بــه  مختــص 
ظرفیتشــان  کــه  اســت 
تکمیــل شــده و دقــت داشــته 

ــار در کاس  ــه انتظ ــید ک باش
آن  شــدن  ثبــت  منزلــه  بــه 
ــی ثبــت  ــا زمان ــت و تنه نیس
ظرفیــت  کــه  می شــود 
پــس  شــود،  افــزوده  کاس 
کاس هــای در انتظــار در ۱2 
واحــد ثبــت شــده حســاب 
دروس  بــرای  نمی شــوند. 
عمومی نیــز نمی توانیــد وارد 

لیســت انتظــار شــوید.

دو گزینــه "بررســی تغییــرات" 
در  را  تغییــرات"  "اعمــال  و 
مشــاهده  صفحــه  انتهــای 
بررســی  کــرد.  خواهیــد 
ثبــت  منزلــه  بــه  تغییــرات 
آن هــا نیســت و فقــط بــرای 
ــت  ــل، رعای ــدم تداخ ــما ع ش
تکمیــل  و  نیــازی  پیــش 
را  کاس  ظرفیــت  نبــودن 
بــه  پــس  می کنــد.  چــک 
خاطــر داشــته باشــید پــس 
در  تغییــر  هــر  انجــام  از 
جــدول خــود حتمــا "اعمــال 

بزنیــد. را  تغییــرات" 

اتمــام زمــان کلــی  از  پــس 
می توانیــد  واحــد،  انتخــاب 
از طریــق گــزارش 88 برنامــه 

درســی خــود را ببینیــد.

                                          

سیده حنانه سنایی، سپهر مفخمیانتخاب واحد



چارت در سایت 
دانشکده
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دوره ی کهــاد کــه ممکــن اســت 
دیگــر،  هــای  دانشــگاه  در 
دوره ی  عنــوان  تحــت  را  آن 
ماینــور)Minor( نیز بشناســند، 
کــه  اســت  فرعــی  ای  دوره 
دانشــجو بــا توجــه بــه عاقــه 
ی خــود و صــاح دیــد گــروه 
آن  بــرای  می توانــد  آموزشــی 

کنــد. اقــدام 

ایــن دوره می توانــد بیــن ۱8 
ــا 2۴ واحــد باشــد کــه  واحــد ت
درس   8 تــا   ۶ بیــن  معمــوال 

می گیــرد. قــرار 

بــرای دوســتانی کــه عاقــه 
ای  رشــته  بیــن  فعالیــت  بــه 
دارنــد بســیار توصیــه می شــود 
ســرمایه ای  می توانــد  چــون 
ــای  ــرای کاره ــوب ب ــیار خ بس
ــرای  ــوال ب ــند. معم ــده باش آین
کهــاد  مهندســی  رشــته های 
پایــه  علــوم  هــای  رشــته  بــا 

می شــود. توصیــه 

شــرط اول درخواســت بــرای 

کهــاد، میانگیــن کل نبایــد زیــر 
۱۴ باشــد کــه هــر واحــد حدود 
محاســبه  هزارتومــان   ۱۹7
می شــود و دانشــجویانی کــه 
بــاالی  معدلشــان  میانگیــن 
پرداخــت  از  می باشــد،   ۱7
شــهریه بــرای دوره ی کهــاد 
در  معــدل  هســتند.  معــاف 
هیــچ نیمســالی نیــز، دانشــجو 
نبایــد مشــروط شــده باشــد 

یعنــی در هــر یــک از تــرم هــای 
ــر  ــن ت ــد پایی ــدل نبای قبلی،مع

از ۱2 شــده باشــد.

ــن  ــرای ای ــت ب ــان درخواس زم
تــا  دوم  تــرم  پایــان   از  دوره، 

هفتــم  تــرم  ترمیــم  پایــان 
تعییــن شــده اســت. اگــر ایــن 
ــاب  ــرم 3 انتخ ــد از ت دوره را بع
کنیــد، دوره کارشناســی شــما 
۹ ترمــه خواهــد شــد و شــانس 
)پذیــرش  مســتقیم  ارشــد 
ــز از  ــور(  نی ــدون کنک ــد ب ارش
دســت خواهــد رفــت، بنابرایــن 
کهــاد  نــام  ثبــت  هنــگام  در 
حتمــا بــه ایــن نکتــه توجــه 
داشــته باشــید کــه اگــر کهــاد و 
هــم ارشــد مســتقیم نیــز بــرای 
ســعی  دارد،  اهمیــت  شــما 
ــه  ــذف و اضاف ــا ح ــه ت ــد ک کنی
را  خــود  درخواســت   3 تــرم 

ــد. ــت کنی ثب

ــرای  ــت ب ــور درخواس ــه منظ ب
ایــن دوره، باید درخواســتی در 

ــامانه ی  ــت س ــخوان خدم پیش
دانشــگاه  آمــوزش  جامــع 
ــه  ــتان( ب ــامانه گلس ــران )س ته
تحــت   ems.ut.ac.ir آدرس 
عنــوان ثبــت نــام دوره ی کهــاد 
ــی  ــس از ط ــه پ ــرد ک ــاد ک ایج
ــودن  ــل اداری آن و دارا ب مراح
شــرایط مذکــور، درخواســت 
تاییــد  زیــاد  احتمــال  بــه 

. د می شــو

ــات  ــب اطاع ــور کس ــه منظ ب
بیشــتر و مشــاهده آییــن نامــه 
بــه  می توانیــد  کهــاد  دوره 
مراجعــه  دانشــگاه  تارنمــای 

کنیــد.

کهاد

تعداد واحد :

کهاد برای چه کسانی
مناسب است ؟

شرایط درخواست :

زمان درخواست :

نحوه ثبت نام :

کارآموزی

و  صنعــت  در  دانشــجویان  کار  بــرای  فرصتــی       
کارآمــوزی  درس  اســت.  آن  محیــط  بــا  آشــنایی 
معمــوال در تابســتان پــس از تــرم ۶ ام اخــذ می شــود. 
دانشــجو از طــرف ســایت هــای معرفــی شــده توســط 
دانشــگاه )مثــل کاروژه و یوتــی تلنــت( بــه مراکــز 
صنعتــی معرفــی می شــوند یــا خــود اقــدام بــه یافتــن 
ــتاد  ــن اس ــد. پــس از تعیی ــل کارامــوزی می کنن مح
کارآمــوزی توســط دانشــگاه و گذرانــدن 2۴۰ ســاعت 
کاری، گزارشــی تحــت عنــوان گــزارش کارآمــوزی بــه 
ــوزی را  ــود. کارآم ــل داده می ش ــه تحوی ــتاد مربوط اس
ــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن و پراهمیــت  ــوان ب می ت
تریــن درس دوره کارشناســی معرفــی کــرد کــه وظیفــه 
آشــنایی و ارتبــاط دانشــجو بــا صنعــت را برعهــده 
دارد. بســیاری از دانشــجویان بــه واســطه ایــن درس، 
ــه کار  ــغول ب ــده و مش ــی ش ــای صنعت ــذب واحده ج

می شــوند.

بردیا ایراحیانشایان عبایی


