
 دانشجویان کارشناسی 

پیرو درخواست و پاسخ به سواالت مکرر دانشجویان و برای پرهیز از مراجعات حضوری افراد به دانشگاه در        

برخی نکات مهم ذیال به اطالع می رسد.98-2زمان انتخاب واحد   

1-انتخاب واحد دانشجویان صرفا از چارت درسی مربوط و از دروس ترم خاص وی بوده و 

اخذ واحد از ترمهای بعدی در صورتی که انتخاب واحد دانشجو به حدنصاب )17 واحد( رسیده است               

 مجاز نیست.

2-دانشجوی ترم آخر فردی تلقی میشود که حداکثر واحدهای باقیمانده وی 24 واحد باشد ، لذا 

 این دانشجو حتی در صورت مشروطی در ترم 1-98 میتواند کل 24 واحد را اخذ نماید به شرط اینکه 

 الف- کلیه دروس باقی مانده وی ارائه شده و هیچ تداخلی با یکدیگر نداشته باشند

 ب- دروس باقیمانده پیش نیاز و هم نیاز با یکدیگر نباشند.

واحد  12خود انتخاب واحد نماید. ) معدل کمتر از  98-1 لدر غیر این صورت باید با توجه به معد

حداکثر 14 واحد ، معدل بین 12 تا 17 حداکثر 20 واحد و معدل باالی 17 بیش از 20 واحد مجاز 

 است.(

 3-دانشجویان در صورتی مجاز به انتخاب واحد تا سقف 24 واحد هستند که :

 الف- معدل 1-98 بیش از 17 باشد.

 ب- رعایت پیش نیاز و........شده و دروس هیچ تداخلی با یکدیگر نداشته باشند.



رات به طور کامل اعالم نشده ، در سایت شرط پیش نیاز برداشته شده است . لذا مدر این ترم چون ن -4

مسئولیت رعایت پیش نیاز به طور کامل با دانشجو خواهد بود . در صورت عدم رعایت این نکته این 

 درس حذف و جایگزینی به دانشجو داده نمی شود.

به  آنهافقط دانشجویانی میتوانند تقاضای هم نیاز کردن دروس را نمایند که تعداد واحدهای انتخابی  -5

.اخذ و مردود شده باشد پیش نیاز را در ترم های قبل درس واحد نرسد و 12  

6-در ترم جاری درسی به عنوان تحت نظر نداشته و کالسهایی که تعدا دانشجویان آن به حداقل 15 

نرسد تشکیل نمیشود.نفر   

 7-معرفی به استاد به دانشجویی داده میشود که :

حداکثر دو درس نظری ) غیرعملی ( از دروس وی باقیمانده باشد. -الف  

کلیه دروس خود را گذرانده و نمرات وی ثبت شده باشد. –ب   

تعیین شود.توسط گروه  مربوط نیز تایید گروه آموزشی قرار گیرد و استاد مورد این دودرس  -ج  

توجه : درخواست معرفی به استاد پس از اطمینان از موارد فوق و با مراجعه به آموزش و امور مالی                                

شهریه ثابت و هزینه متغیر دروس ( با تکمیل فرم خاصی انجام میشود. %50) پرداخت   

 آموزش


