
 بسمه تعالي

اطالعيه مهم اداره آموزش در مورد انتخاب واحد نيمسال
92-93تحصيلي سال اول 

)ويژه دوره هاي كارداني وكارشناسي(
، ضروري92-93اولدانشجويان عزيز قبل از اقدام به انتخاب واحد نيمسال

.است كليه بندهاي موجود در اين اطالعيه را به دقت مطالعه نمايند
 اول مي رساند انتخاب واحد نيمسال دوره هاي فوق الذكر اطالع كليه دانشجويانبه

وب92-93سال تحصيلي طبق برنامه زمانبندي اعالم شده براي دانشجويان از طريق

در اين مورد ضروري است دانشجويان عزيز به نكات زير. انجام خواهد پذيرفت

:توجه نمايند 

و انتخ:)1(نكته مهم دانشجويان منوط كليه92-93سال تحصيلي اول اب واحد نيمسالثبت نام

.اطالع رساني گرديده است قبال به رفع نواقص پرونده آنها خواهد بود كه

طبق برنامه زير29شهريورماه14الي12در روزهاي انتخاب واحد دانشجويان)1

:انجام خواهد پذيرفت
92شهريورماه12روز صبح8از ساعت)كارشناسي(و ماقبل89وروديهاي)1

92شهريورماه13روز صبح8 از ساعت)كارشناسي(90وروديهاي)2

92شهريورماه13روز ظهر12از ساعت)كارشناسي(91وروديهاي)3

و دانشجويان الزم ، پس از كنترل وتاييد استاد راهنما، قطعي شده بذكر است كه انتخاب واحد دانشجويان

، مطلع شوند .بايستي از طريق سايت از انتخاب واحد نهايي خود

، وارد سيستم نرم افزاري سامانه آموزش/ دسترسي سريع/ سايت دانشگاه دانشجويان بايستي از طريق)2

ش و كلمه عبور خود، نسبت به انتخاب واحد اقدام نماينداداره آموزش و با ارائه كد كاربري .ده

از)3 در بوده مورد استفاده متوجه شخص دانشجورمز عبور مسئوليت حفاظت و اداره آموزش مسئوليتي

.قبال آن نخواهد داشت



و دانشجويان)4 از الزم وكافي شده، با دقتدر بازه زماني تعيين مي بايست در هنگام انتخاب واحد پس

و اخذ نظر آنها اتيدمشورت با اس و مقررات آموزشي نسبت به انتخابها آيين نامه در چارچوب راهنما
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و بر اساس مقررات، حداكثر دو درس و حداكثر دو درسحرا اضافه بديهي است. اضافه نمايندرا ذف

.عواقب ناشي از عدم دقت در مفاد اين اطالعيه بر عهده خود دانشجو خواهد بود

از الزم است در هنگام انتخاب واحد دقت**** و مراجعه حضوري به اداره آموزش نموده
.خودداري گردد

وواحدي2، ملزم به گذراندن درسو مابعد87ورودي دانشجويان)5 و تمدن اسالم آشنايي با فرهنگ

و، ملزم بهبعدوما90دانشجويان وروديو مي باشندايران دانش خانواده وجمعيت درس گذراندن انتخاب

كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در مي باشند، همچنين مازاد بر دروس دوره خود عموميواحد2به ارزش

به عنوان درس اختياري مازاد راواحد2آشنايي با دفاع مقدس به ارزش درس، مي توانندمقطع كارشناسي

.انتخاب نمايندبر دروس دوره خود 

دا)6 درس،مي بايست29-39سال تحصيلي اول در نيمسال،رنددانشجوياني كه فقط درس پروژه را

و مطابق آيين نامه آموزشيغايب در غيراينصورت.پروژه را انتخاب نمايند  حكم انصرافمحسوب شده

.آنها صادر خواهد شد

:درانتخاب درس پروژه دوره كارشناسي توجه به نكات زير ضروري مي باشد)7

كه) الف ، در صورتانتخاب مي نمايندرا در نيمسال اول هر سال تحصيلي درس پروژه دانشجوياني

با تاييد استاد راهنما نيمسال دوم همان سال تحصيلي مي بايست براي،عدم اتمام آن تا پايان نيمسال انتخابي

.و دانشكده، مهلت آن را تمديد ودر پايان نيمسال دوم، نمره آن قطعي شود

دانشجوياني كه درس پروژه را در نيمسال دوم هر سال تحصيلي انتخاب مي نمايند، حداكثر تا پايان)ب

رانهشهريور ماه همان سال تحصيلي فرصت ارائه نمره  .دارند به اداره آموزش ايي آن

نمايند تنها تا پايان نيمسالمي، اقدام به انتخاب درس پروژه اني كه در تابستان هر سال تحصيليدانشجوي)ج

. دارندبه اداره آموزش اول سال تحصيلي بعدي فرصت ارائه نمره پروژه خود را 

ازذكر شده مطابق با زمانبندي در صورت عدم ارائه نمره پروژه طرف اداره، نمره صفر براي اين درس

و دانشجو ملزم به انتخاب مجدد .ال بعدي مي باشدسدرس پروژه در نيم آموزش اعمال خواهد شد

، طبق برنامه زماني اعالم شده گروه معارف، نسبتدروس گروه معارفدانشجويان بايستي جهت انتخاب)8

وقط يك درس از اين دروسفبه انتخاب درصورت انتخاب بيش از يك درس، اداره آموزش اقدام نمايند



و امكان ترميم واحد در اين مورد وجود نخواهد نسبت به حذف بيش از يك درس دانشجويان اقدام نموده

.داشت

برنامه هشتو همچنين ...)اعم از پيش نياز،هم نيازو(كليه مقررات آموزشي دانشجويان ملزم به رعايت)9

 درس پيش نيازي كه به صورت هم نياز حق حذفضمنا دانشجويان.دنمي باش رشته تحصيلي خودترمه 

.برعهده دانشجو خواهد بودموارد، عدم رعايت اين عواقبو انتخاب نموده اند را نداشته

و ايثارگر) 10 و ايثارگر دانشكده بايستي با مشاوره دانشجويان شاهد  مربوطه اساتيد مشاور دانشجويان شاهد

 اقدام به انتخاب واحد نمايند

و اينانتخاب واحد با تاخير،واحد در محدوده زماني تعيين شده عدم انتخاب) 11 محسوب شده

و مدارك كافي به اداره آموزش ارائه  دانشجوتا،دانشجويان ابتدا بايستي درخواست كتبي خود را با داليل

، پس از كسب موافقت شوراي آموزشي، به اين. نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايندقبل از شروع كالسها

.ارائه خواهد شدواحد 14دانشجويان 

مي توانند كليه واحد هاي) واحد باقي مانده دارند24دانشجوياني كه حداكثر( دانشجويان ترم آخر) 12

و موارد منطبق بر مصوبات شوراي آموزشي  و موافقت دانشكدهباخود را انتخاب درخواست دانشجو

و اضافهمجري در ايام  .قابل بررسي خواهدبود حذف

بع91دانشجويان ورودي) 13 و يا عدم د، براساس آيين نامه جديد آموزشيبه ، درصورت حذف درس

، ملزم به درموفقيت در گذراندن واحد انتخابي .د بودنمذكور خواهسپرداخت شهريه براي انتخاب مجدد

 اداره كل آموزش


