
 " 1401 – 1402 " دوم  نيمسال در دانشجویان پسرواحد انتخاب ضوابط و العمل دستور

 واحهد  انتخها   ، سهای   بهه  ورود با توانند می ذیل موارد به توجه با و شده اعالم زمان طبق عزیز دانشجویان

 .نمایند

  ( 17/11/1401ا پایان وقت  ادار   ت حداکثر( واحد انتخا  از قبل تا سای  در اشکال بروز احتمال با - 1

 دهيد قرار اولوی  در را خود پسورد و کاربری کنترل ، )مالی اطالعيه طبق( مالی تسویه و وجه واریز ضمن

 . نشوید مواجه مشکل با واحد انتخا  روز تا

 ههر  بهرای  درسهی  های چارت کليه)  درسی چارت از واحد انتخاب رعای  به ملزم دانشجویان کليه - 2

 از درس انتخها   مجهوز  عنهوان  ههي   بهه  و هسهتند  خود خاص گروههای کد (اس  موجود سای  در ورودی

(  درس حذف جمله از) آن از ناشی عواقب نکته این رعای  عدم درصورت و داش  نخواهند را دیگر گروههای

  .اس  دانشجو عهده به

جدید را   ترم نيمسال های قبل و سپس دروستاکيد می شود ابتدا دروس باقی مانده از به دانشجویان تذکر: 

 انتخا  نمایند.دقيقا متناسب با چارت درسی 

بهمن ماه از طریق سای   واحد  24و  23انتخاب واحد پسران در روزها  یکشنبه و دوشنبه  – 3

توصيه و تاکيد می شود انتخاب واحد خود را در تاریخ  تهران امکان پذیر می باشد. به دانشجویان

 م شده انجام دهند.اعال

بهرای   متی تواننتد   تکميل نشود، از طریق سامانه دانشگاه شان دانشجویانی که انتخاب واحد – 4

بته واحتد دماونتد     بشرح زیر بطور حضور  تکميل واحد های خود و حل مشکالت احتمهالی  و نتخا ا

 مراجعه کنند:

    بهمتن متاه از    25دانشجویان رشته ها  مدیری  و حسابدار  در تاریخ سته شتنبه

 41الی  8ساع  

  بهمن متاه از   26دانشجویان رشته ها  مهندسی و سایر رشته ها در تاریخ جهارشنبه

  14الی  8ساع  

 می باشد. ارائه پرین  دروس انتخابی برای دانشجویانی که از طریق سای  انتخا  واحد کرده اند، ضروری

 متی  مشتروط  احتمتا ا  یا شده مشروط(  1401 -1 ) قبل ترم که کارشناسی مقطع دانشجویان - 5

 .اس  واحد 12 ،انتخاب حداقل. کنند انتخاب واحد 14 حداکثر باید ( 12معدل ترم کمتر از ) شوند



 اند شده مشروط ترم دو که ناپيوسته کارشناسی دانشجویان و ترم سه که دانشجویان کارشناسی پيوسته – 6

 .کنند مراجعه آموزش به تکليف تعيين جه  وق  اسرع در باید و نداشته واحد انتخا  حق وجه هي  به

 تهرم  از درس اخذ و نياز هم صورت به دروس اخذ و دروس تداخل عدم ،نياز پيش رعای  عدم مسئولي  -7

 درس حهذف  ،سبب ترم از زمان هر در موضوع این رعای  عدم و بود خواهد دانشجو عهده به فقط باالتر های

 بود خواهد آموزش توسط

 تهسهير  ، اساسهی  قهانون  اخهال،،  فلسههه  ،2 اندیشهه  ، 1 اندیشه)  معارف گروه دروس زمان هم انتخا  - 8

 .داش  نخواهد مجوزی (امام  تاریخ و قرآن موضوعی

 بهه  امامه   تهاریخ  ، اساسهی  قانون جای به انقال  های ریشه ، اخال، فلسهه جای به زندگی آئين درس - 9

 . بگذرانند تحصيل طول در را ها زوج این از یکی فقط باید دانشجویان لذا باشد می فرهنگ تاریخ جای

 مجهاز  آخر ترم دانشجویان برای حتی ترم یک در " 1 ورزش و بدنی تربي " درس دو همزمان انتخا  - 10

 .باشد نمی

 مهی  ارائهه  ههتهه  در ساع  دو علوم وزارت مصوبه طبق حقو، کارشناسی اختياری واحدی یک دروس - 11

 .  بود خواهد واحد دو نيز آن شهریه و شود

 :1401 - 1402 نحوه تشکيل کالسها  واحد پسران در نيمسال دوم – 12

و در واحد دماوند  روزها  سه شنبه و چهارشنبه بصورت حضور کالس های دروس ارائه شده در  -

 تشکيل می گردد.

 ارائه خواهد شد. روزها  دوشنبه و پنجشنبه بصورت مجاز کالسهای دروس  -

و تهاریخ حهذف و اضهافه روز شهنبه      1/12/1401شروع کالس ها  نيمسال دوم از روز دوشتنبه   – 13

 خواهد بود. 6/12/1401

  واحد می کنند قبل از هر گونهه اقهدام، بهه    که برای اولين بار انتخا 1401دانشجویان ورود  مهر توجه: 

که روی صهحه اصلی سای  قرار دارد مراجعه و آموزش های الزم را فرا  "آموزش انتخاب واحد " قسم  

 گيرند.

 آموزشواحد                                                                        


