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 :نکات قابل توجه

صَست هی گیشد لزا دس صهاى ششٍع کالسْا، با تَجِ بِ تاسیخ هٌذسج دس  تزم یک اس سوي دانشگاهاًتخاب ٍاحذ داًشجَیاى * 

جْت  بشدآهَصشی داًشکذُ هی بایست جْت اهضا بشگِ ّای پشیٌت شذُ اص سَی داًشکذُ، بِ آهَصش داًشکذُ هشاجعِ ًوایٌذ.

 هَجَد دس "دروس ارائه شذه"و  "بزنامه هفتگی"اطالع اص صهاًبٌذی کالسْا، هی تَاًٌذ بِ ٍب سایت داًشکذُ هشاجعِ ٍ آیتن 

صهاى اًتخاب ٍاحذ قابل د ٍ دس ّواى سٍصّای تعییي شذُ اًجام هی شَ فقطاًتخاب ٍاحذ  سا هشاّذُ ًوایٌذ. "تابلو اعالنات"

بشای بْبَد کاسایی اص هشٍسگشّای دسج شذُ دس صفحِ ٍسٍد بِ سوا ٍب شایاى رکش است جْت اًجام اًتخاب ٍاحذ .توذیذ ًوی باشذ

 استفادُ ًواییذ

لیست دروس گشدد. لزا بوٌظَس اًجام اًتخاب ٍاحذ با داشتي دقت کافی، هی بایست اًجام هی تحت وبداًشجَیاى اًتخاب ٍاحذ * 

هشاّذُ  "تابلو اعالنات "اص صفحِ ٍب سایت داًشکذُ هَسد ًظش، آیتن  شماره درس و گزوه مزبوطهسا با  ارائه شذه در گزوه خود

آًذستِ اص داًشجَیاًی کِ داسای هشکالت آهَصشی هی باشٌذ اًتخاب ٍاحذّای  ٍ آًشا دس فایل سوا خَد اضافِ ٍ اًتخاب ٍاحذ ًوایٌذ. 

 .پزیشداًجام  حضوري بصورتفقط هی بایست هی باشٌذ،  اخز دسٍس با سایش سشتِ ّاٍیا خَاستاس 

عذم ثبت اًتخاب ٍاحذ بعْذُ بشسٍص هشکالت آهَصشی ًاشی اص  تذاخل داسًذ ًوی باشذ.* داًشجَ بِ ّیچ عٌَاى هجاص بِ اخز دسٍسی کِ 

 .داًشجَ هی باشذ

اخز ًوایٌذ  ،هی گشدًذ هی بایست آًشا دس اًتخاب ٍاحذ ایي داًشگاُبه سایز دانشگاهها میهمان داًشجَیاًی کِ دسس یا دسٍسی سا  *

بِ ایي داًشگاُ "هیْواى اص سایش داًشگاّْا"داًشجَیاى  اًتخاب ٍاحذثبت ًام ٍ  اًتخاب ٍاحذ ایشاى لغَ هی گشدد.دس غیش ایٌصَست 

 .هی باشذ شهزیور ماه 15شهزیور الی  13و در تاریخ  حضوريبصَست 

 اًجام هی پزیشد.فقط بصورت حضوري،داًشجَیاى ٍ حزف اضطشاسی حزف ٍ اضافِ * 


