
  بسمه تعالی

 اطالعیه مهم اداره تحصیالت تکمیلی در مورد انتخاب واحد

    97-98سال تحصیلی  اولنیمسال 

  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتريویژه 

  

، ضروري است 97-98 )1(دانشجویان عزیز قبل از اقدام به انتخاب واحد نیمسال 

  .نمایندکلیه بندهاي موجود در این اطالعیه را به دقت مطالعه 

 97- 98سال تحصیلی  اولرساند انتخاب واحد نیمسال به اطالع کلیه دانشجویان می

. طبق برنامه زمانبندي اعالم شده براي دانشجویان از طریق وب انجام خواهد پذیرفت

  :در این مورد ضروري است دانشجویان عزیز به نکات زیر توجه نمایند

کلیه دانشجویان منوط  79-89لی سال تحصی اول الثبت نام و انتخاب واحد نیمس:  نکته مهم

تحصیالت که قبال از طریق تابلوي اعالنات اداره بود  به رفع نواقص پرونده آنها خواهد

  .اطالع رسانی گردیده است تکمیلی

هاي تحصیالت تکمیلی بدون درنظرگرفتن دورهدانشجویان کلیه انتخاب واحد ) 1

انجام خواهد  97 ماه شهریور 14الی  10در روزهاي  محدودیت سال ورود

  .پذیرفت

یا رساله در تمامی نیمسالها ملزم به  نامهدانشجویان تحصیالت تکمیلی تا زمان دفاع از پایان کلیه: توجه

حکم عدم مراجعه آنها عدم انتخاب واحد به منزله انصراف از تحصیل بوده و  .باشندانتخاب واحد می

  .صادر خواهد شد

اند، باید حسب مورد نسبت به انتخاب واحد که واحدهاي درسی خود را گذرانده دانشجویانی**

نامه دکتري نامه دکتري یا تمدید پایاننامه ارشد، آزمون جامع، پایاننامه ارشد، تمدید پایانسمینار، پایان

  .اقدام نمایند



- پایان واحدالزم است  ،اگر واحد درسی باقیمانده دارند 96مهر دانشجویان کارشناسی ارشد ورودي **

 14به شرط اینکه جمع واحدهاي انتخابی بیش از ( .دروس باقیمانده انتخاب واحد نمایندرا به همراه نامه 

  )واحد نباشد

 از آنقبل و  94بهمن ورودي دانشجویان کارشناسی ارشد تحصیلی با توجه به اتمام سنوات **

و تکمیل فرم بعد از درخواست موارد این گونه و  داشتهامکان انتخاب واحد براي آنها وجود ن

به کمیسیون موارد خاص دانشگاه  و تایید استاد راهنما و دانشکده دانشجوتمدید سنوات توسط 

  .خواهد شدو تعیین تکلیف ارجاع 

 این، از آنقبل و  29 بهمنورودي  دانشجویان مقطع دکتريبا توجه به اتمام سنوات تحصیلی **

همراه با مستندات  ،انتخاب واحد تکمیل نمودهزمان را قبل از فرم تمدید سنوات الزم است دانشجویان 

  . دانشکده مربوطه تحویل دهندبه 

  

لذا ضروري است دانشجویان در اسرع وقت نسبت به  .دانشجویان بدهکار امکان انتخاب واحد نخواهند داشت :تذکر مهم

  .انتخاب واحد دچار مشکل نشوند پرداخت بدهی خود اقدام نمایند تا در بازه

  

 3پیش شماره  و دروس با و پردیس خودگردان شبانه ،ویژه دانشجویان دوره هاي روزانه 4پیش شماره دروس با : تذکر مهم

جهت  لذا دانشجویان در هنگام انتخاب واحد دروس دقت الزم. باشددانشگاه می ویژه دانشجویان دوره هاي الکترونیکی

   .را داشته باشند جلوگیري از بروز مشکل

  

الزم بذکر است که انتخاب واحد دانشجویان، پس از کنترل و تایید استاد راهنما، قطعی شده و دانشجویان بایستی از طریق 

  .سایت از انتخاب واحد نهایی خود، مطلع شوند

  

افزاري ، وارد سیستم نرمسامانه آموزش/ دسترسی سریع / سایت دانشگاه دانشجویان بایستی از طریق ) 2

، نسبت )شماره دانشجویی و شماره شناسنامه(اداره آموزش شده و با ارائه کد کاربري و کلمه عبور خود 

  .به انتخاب واحد اقدام نمایند

 تحصیالت تکمیلیبوده و اداره  مورد استفاده متوجه شخص دانشجو رمز عبور مسئولیت حفاظت از ) 3

  .ر قبال آن نخواهد داشتمسئولیتی د



بایست در هنگام انتخاب واحد و در بازه زمانی تعیین شده، با دقت الزم وکافی پس از دانشجویان می) 4

ها و مقررات آموزشی نسبت به _نامه_مشورت با استادان راهنما و اخذ نظرات آنها در چارچوب آیین

  .انتخاب واحد اقدام نمایند

 و امکان ترمیم تلقی شدهپس از بازه زمانی تعیین شده، قطعی  اخذ شدهواحدهاي  الزم به ذکر است

  .براي انتخاب واحد آنها وجود نخواهد داشت )حذف و اضافه(

  .بدیهی است عواقب ناشی از عدم دقت در مفاد این اطالعیه بر عهده خود دانشجو خواهد بود

تحصیالت تکمیلی الزم است در هنگام انتخاب واحد دقت نموده و از مراجعه حضوري به اداره **** 

  .خودداري گردد

                 

 دانشگاه اداره تحصیالت تکمیلی                                                              


