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 :نکات قابل توجه

صورت می گیرد لذا در زمان شروع کالسها، با توجه به تاریخ مندرج در  ترم یک از سوي دانشگاهانتخاب واحد دانشجویان * 

جهت  بردآموزشی دانشکده می بایست جهت امضا برگه های پرینت شده از سوی دانشکده، به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

از را  "دروس ارائه شده"و  "برنامه هفتگی"سایت دانشکده مراجعه و آیتم  اطالع از زمانبندی کالسها، می توانند به وب

زمان انتخاب واحد د و در همان روزهای تعیین شده انجام می شو فقطانتخاب واحد  مشاهده نمایند.قسمت گروه آموزشی مربوطه 

برای بهبود کارایی از مرورگرهای درج شده در صفحه ورود به سما شایان ذکر است جهت انجام انتخاب واحد .قابل تمدید نمی باشد

 .استفاده نماییدوب 

لیست دروس گردد. لذا بمنظور انجام انتخاب واحد با داشتن دقت کافی، می بایست انجام می  تحت وبدانشجویان انتخاب واحد * 

مشاهده و آنرا در  مورد نظرو گروه آموزشی از صفحه وب سایت دانشکده  شماره درس و گروه مربوطهرا با  ارائه شده در گروه خود

ویا آندسته از دانشجویانی که دارای مشکالت آموزشی می باشند انتخاب واحدهای  فایل سما خود اضافه و انتخاب واحد نمایند. 

 .پذیردانجام  و از طریق دانشکده  حضوري بصورتفقط می بایست می باشند،  اخذ دروس با سایر رشته هاخواستار 

عدم ثبت انتخاب واحد بعهده برروز مشکالت آموزشی ناشی از  * دانشجو به هیچ عنوان مجاز به اخذ دروسی که تداخل دارند نمی باشد.

 .دانشجو می باشد

اخذ نمایند  ،انتخاب واحد این دانشگاهمی گردند می بایست آنرا در به سایر دانشگاهها میهمان دانشجویانی که درس یا دروسی را  *

به این دانشگاه "میهمان از سایر دانشگاهها"دانشجویان  انتخاب واحدثبت نام و  انتخاب واحد ایشان لغو می گردد.در غیر اینصورت 

 .می باشد شهریور ماه 42شهریور الی  23و در تاریخ  حضوريبصورت 

 انجام می پذیرد.فقط بصورت حضوري،دانشجویان و حذف اضطراری حذف و اضافه * 


