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دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد  ,اقدام به اخذ واحد ننموده اند درتاریخ  98/7/02از ساعت  9لغایت 30
مجاز به انتخاب درس می باشند.
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در کل بازه حذف و اضافه  ,مجاز به حذف و اضافه اینترنتی می باشند.
تذکر )3دانشجویان دوره های کاردانی  ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حداقل  30واحد

از 21واحد و یا بیش از آنها حداکثر 12

درسی (بجز دانشجوی ترم آخر که کلیه واحدهای باقیمانده کمتر

واحد رابارعایت کامل آئین نامه ها میتواند انتخاب کند) ،دانشجویان دوره کارشناسی ارشد حداقل

8واحد و حداکثر22واحد درسی و دانشجویان دوره دکتری حداقل  9واحد و حداکثر  21واحد درسی انتخاب نمایند.در غیراینصورت طبق مقررات آموزشی
اقدام خواهدشد .
تذکر  )0دانشجویانی که در بازه اصلی انتخاب واحد و در زمان حذف و اضافه ثبت نام ننمایند باید برای نیمسال اول ( 68-66به شرط داشتن سنوات)
درخواست مرخصی تحصیلی نمایند.

تذکر  )1کلیه دانشجویان با هر تعداد واحد باقیمانده از دروس کل دوره ( حتی یک درس ) و یا تمدید واحدپایان نامه  ،طرح نهایی  ،پروژه و
کارورزی باید دربازه زمانی مشخص شده اقدام به انتخاب درس نماید.
تذکرمهم : 3دانشجویان هر پردیس مجازبه انتخاب درس عمومی که در همان پردیس برگزارمیگردد می باشند، .

تذکرمهم  : 0دانشجویانی که در زمان مقرر اقدام به انتخاب واحد ننموده باشند  ,دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال ارائه واحدهای درخواستی
آنان نخواهد داشت.

ابراهیم براتی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
98/7/33
رونوشت:
 -3ریاست محترم دانشگاه جهت استحضار
 -0معاونت محترم اداری و مالی جهت استحضارو صدور دستور مقتضی
 -1معاونت محترم دانشجوئی جهت استحضار
-1روسای محترم دانشکده ها جهت استحضار
 -1مدیران محترم گروهها جهت استحضار و اقدام
-6حراست محترم دانشگاه جهت اطلاع
 -7مسئول محترم سایت جهت اطلاع

