آخرین تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99-99
( 62الی  69شهریور)
قابل توجه دانشجویان محترم؛

به اطالع می رساند زمانبندی انتخاب واحد با تاخیر از تاریخ  62شهریور الی  69شهریور 99
برای کلیه گروههای آموزشی تمدید گردیده و فعال می باشد و دانشجویان محترم در
زمانبندی مقرر که آخرین فرصت انتخاب واحد پیش از حذف و اضافه می باشد نسبت به تعیین
و تکلیف واحدهای درسی خود اقدام نمایند .الزم به ذکر است که پیش از انتخاب واحد می
بایست وضعیت کل شهریه متغیر و ثابت تعیین و تکلیف گردد (نقدی ،تقسیط ،اخذ وام).
طی روزهای سه شنبه  99/62/62الی پنج شنبه  99/62/69در روزهایی که مدیر گروه
رشته مربوطه در د انشگاه حضور دارد نسبت به رفع مشکالت احتمالی اخذ دروس (ارائه
درس ،تداخلی کالس ،افزایش ظرفیت و  ) .....اقدام گردد.
 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداقل  9و حداکثر  41واحد درسی می توانند در یک نیمسال
اخذ نمایند.
 دانشجویان مقطع کاردانی/کارشناسی حداقل  46و حداکثر  66واحد درسی می توانند در یک
نیمسال اخذ نمایند.
 دانشجویان مقطع کاردانی  /کارشناسی که در نیمسال گذشته مشروط شده اند مجاز به اخذ حداکثر
 41واحد می باشند.
 اخذ دروس وصایای امام و قرآن کریم برای کلیه دانشجویان کاردانی  /کارشناسی الزامی است.
 دانشجویان کارشناسی ارشد که در مقطع کارشناسی درس اندیشه ها و وصایای امام (ره) را نگذرانده
اند ملزم به اخذ و گذراندن درس مذکور در مقطع کارشناسی ارشد هستند.
 دانشجویان ترم آخر کلیه دروس باقیمانده خود اخذ نمایند.
 مسئولیت رعایت پیش نیازی و همنیازی دروس بر عهده دانشجویان است و در صورت عدم رعایت
بدون عودت شهریه دروس مذکور حذف خواهند شد.
 دانشجویانی که در نیمسال گذشته با رعایت حداقل کف واحد در واحدهای موثر معدل باالی  41کسب
نمایند و یا با اخذ  61واحددر نیمسال جاری فارغ التحصیل گردند مجازند  61واحد اخذ نمایند.
 با توجه به محدودیت احتمال در زمان حذف و اضافه توصیه می گردد دانشجویان محترم دروس خود
را در انتخاب واحد با تاخیر تعیین و تکلیف نمایند.
 زمان حذف و اضافه هفته دوم مهر ماه خواهد بود.
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