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01/10/0015 
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 :توجه نکات قابل

صًست می گیشد لزا دس صمان ششيع کالسُا، با تًجٍ بٍ تاسیخ مىذسج دس  تزم یک اس سوي دانشگاهاوتخاب ياحذ داوشجًیان * 

بشدآمًصشی داوشکذٌ می بایست جُت امضا بشگٍ َای پشیىت شذٌ اص سًی داوشکذٌ، بٍ آمًصش داوشکذٌ مشاجعٍ ومایىذ. جُت 

اص سا  "دروس ارائه شذه"و  "بزنامه هفتگی"وىذ بٍ يب سایت داوشکذٌ مشاجعٍ ي آیتم اطالع اص صماوبىذی کالسُا، می تًا

صمان اوتخاب ياحذ د ي دس َمان سيصَای تعییه شذٌ اوجام می شً فقظاوتخاب ياحذ  مشاَذٌ ومایىذ.قسمت گشيٌ آمًصشی مشبًطٍ 

بشای بُبًد کاسایی اص مشيسگشَای دسج شذٌ دس صفحٍ يسيد بٍ سما شایان رکش است جُت اوجام اوتخاب ياحذ .قابل تمذیذ ومی باشذ

 .استفادٌ وماییذيب 

لیست دروس گشدد. لزا بمىظًس اوجام اوتخاب ياحذ با داشته دقت کافی، می بایست اوجام می  تحت وبداوشجًیان اوتخاب ياحذ * 

مشاَذٌ ي آوشا دس  مًسد وظشي گشيٌ آمًصشی اص صفحٍ يب سایت داوشکذٌ  شماره درس و گزوه مزبوعهسا با  ارائه شذه در گزوه خود

يیا آوذستٍ اص داوشجًیاوی کٍ داسای مشکالت آمًصشی می باشىذ اوتخاب ياحذَای  فایل سما خًد اضافٍ ي اوتخاب ياحذ ومایىذ. 

 .پزیشداوجام  شکذه دان عزیق ارتباط بااس فقط می بایست می باشىذ،  اخز دسيس با سایش سشتٍ َاخًاستاس 

عذم ثبت اوتخاب ياحذ بعُذٌ بشيص مشکالت آمًصشی واشی اص  * داوشجً بٍ َیچ عىًان مجاص بٍ اخز دسيسی کٍ تذاخل داسوذ ومی باشذ.

 .داوشجً می باشذ

اخز ومایىذ  ،داوشگاٌمی گشدوذ می بایست آوشا دس اوتخاب ياحذ ایه به سایز دانشگاهها میهمان داوشجًیاوی کٍ دسس یا دسيسی سا  *

بٍ ایه داوشگاٌ "میُمان اص سایش داوشگاَُا"داوشجًیان  اوتخاب ياحذثبت وام ي  اوتخاب ياحذ ایشان لغً می گشدد.دس غیش ایىصًست 

 .می باشذ ماه              ماه لغایت                   و در تاریخ  حضوريبصًست 


