دستورالعمل انتخاب واحد دانشجويان دوره كارشناسي در نیمسال دوم 19-19
حوزه معاونت آموزشی و نحصیالت تکمیلی
 .1انتخاب واحد اينترنتي نيمسال دوم سال تحصيلي  ،59-59از ساعت  8صبح روز سه شنبه مورخ  59/11/6لغايت ساعت  49روز پنجشنبه مورخ
 59/11/8به تفكيك سال ورودي به شرح جدول ذيل انجام مي گيرد :
59/11/6

ورودي هاي  51و ماقبل

59/11/7

ورودي هاي 54

59/11/8

ورودي هاي  59و 59

 .4در طول مراحل انتخاب واحد اينترنتي ،رعايت كليه قوانين آموزشي از جمله ،رعايت پيش نيازها ،هم نيازهاي دروس انتخابي ،تداخل برنامه
هفتگي دروس و همچنين رعايت تعداد واحدهاي انتخابي (دانشجويان ورودي سال  59و ماقبل حداقل  14و حداكثر  49واحد/دانشجويان ورودي
سالهاي  51و  54حداقل  19و حداكثر  49واحد/دانشجويان ورودي  59و بعد از آن حداقل  14واحد و حداكثر  49واحد/دانشجويان مشروط
حداكثر  19واحد) ،الزامي است.
 .9انتخاب واحد دانشجويان مهمان از ساير دانشگاهها به اين دانشگاه ،صرفاً به صورت اينترنتي و مطابق برنامه زماني انتخاب واحد بر حسب ورودي
صورت مي پذيرد.
 .9با توجه به عدم امكان تغيير در برنامه امتحاني ،مسئوليت تداخل برنامه امتحاني (روز و يا ساعت امتحان) بر عهده دانشجو خواهد بود.
 .9زمان شروع كالسها روز شنبه مورخ  59/11/19بوده و حضور دانشجويان در كالسهاي درس الزامي است .بر حضور تمامي دانشجويان به ويژه در
دو هفته ابتدايي نيمسال تحصيلي تاكيد مي گردد .الزم به ذكر است غيبت دانشجو پيش از حذف و اضافه جزء حداكثر جلسات مجاز غيبت در
طول نيمسال محسوب مي گردد.
 .6دانشجوياني كه در پايان نيمسال اول  59-59يك درس نظري باقيمانده دارند(ورودي هاي  59وماقبل) و يا دو درس نظري(ورودي  )51؛ به
صورت حضور دركالس و يا معرفي به استاد؛ ملزم به انتخاب درس در زمان انتخاب واحد مي باشند.
تبصره  :تنها دانشجوياني مجاز به اخذ درس به عنوان معرفي به استاد مي باشند كه آن درس در نيمسال تحصيلي قبلي دانشجو ارائه نشده باشد و يا به
عللي دانشجو قادر به اخذ آن نبوده باشد.
 .7با توجه به اينكه ثبت نهايي دروس براي دانشجويان دوره شبانه ،دانشجويان مهمان و دانشجويان دوره روزانه (داراي درس افتاده
ورودي  19و  19مطابق آئین نامه آموزشي مربوطه) مشروط به پرداخت شهريه بوده و صرفا از طريق  onlineصورت مي گيرد .لذا پرداخت
شهريه غير از روش مذكور قابل قبول نخواهد بود .الزم به ذكر است آخرين مهلت پرداخت شهريه دروس انتخابي  29ساعت بعد از زمان
ثبت درس مي باشد .در صورت عدم پرداخت شهريه در موعد مقرر ،دروس انتخابي حذف مي شوند.
 .8عدم انتخاب واحد دانشجويان در نيمسال دوم  59-59به منزله انصراف از تحصيل محسوب شده و ارتباط دانشجو با دانشگاه قطع مي گردد.
 .5انتخاب دروس داراي سرفصل مشترك با رشته و گروه آموزشي ديگر مي بايد به تاييد هر دو گروه آموزشي مبدا و مقصد رسيده باشد .در غير
اينصورت دروس انتخابي توسط گروه مبدا حذف خواهد شد.
 .19حذف و اضافه دروس در نيمسال دوم سال تحصيلي  59-59در روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ  59/11/17لغايت  59/11/18با رعايت حداكثر 4
درس حذف و افزودن  4درس انجام مي گيرد.
تبصره  :تغيير گروه دروس انتخابي ،مشمول حذف و اضافه نمي گردد.

 .11دانشجوياني كه براي نيمسال دوم سال تحصيلي  59-59سنوات مجاز به تحصيل آنان به پايان رسيده است الزم است تقاضاي كتبي خود را قبل
از شروع انتخاب واحد ،به آموزش دانشكده تحويل نمايند .تا پيش از تمديد سنوات مجاز به تحصيل امكان انتخاب واحد دانشجويان مذكور وجود
ندارد .لذا دانشجو موظف به پيگيري در ارتباط با تمديد سنوات از شوراي آموزشي مي باشد.
تبصره  :در صورت عدم صدور مجوز افزايش سنوات تحصيلي تا پيش از حذف و اضافه نيمسال تحصيلي جاري ،امكان انتخاب واحد و ثبت نام دانشجو
در نيمسال تحصيلي از بين مي رود.
 .14دقت كافي در ثبت كد درس و گروه درس در زمان انتخاب واحد ضرورت داشته و مسئوليت هر گونه اشتباهي در اين خصوص بر عهده دانشجو
مي باشد.
 .19درس دانش خانواده و جمعيت يك درس دو واحدي عمومي-الزامي و نظري است و تعداد واحد آن مازاد بر  199واحد دوره مي باشد.
 .19دانشجويان متقاضي انتخاب درس آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس ،قبل از ثبت نام و انتخاب واحد درس مذكور در خصوص نوع درس و
محاسبه تعداد واحد ،نكات زير را مورد توجه قرار دهند :
تبصره  : 1درس فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس يك درس عمومي اختياري مازاد بر كليه دروس اختياري و عمومي رشته تحصيلي مربوطه مي باشد.
تبصره  : 4تعداد واحد درس مذكور ( 4واحد) مازاد بر كليه واحدهاي مورد نياز جهت فارغ التحصيلي در رشته تحصيلي مربوطه مي باشد.
تبصره  : 9تعداد واحد و نمره درس مذكور در ميانگين نيمسال و معدل كل محاسبه خواهد شد.
 .19در انتخاب دروس گروه معارف ،دانشجو ملزم به انتخاب و گذراندن يك يا دو عنوان درسي از رديف هاي  1تا  9برابر جدول زير مي باشد :
رديف

گرايش

1

مباني نظري اسالم
(انتخاب  9واحد از  8واحد)

4

اخالق اسالمي
(انتخاب  4واحد از  19واحد)

9

انقالب اسالمي
(انتخاب  4واحد از  6واحد)

9

تاريخ و تمدن اسالمي
(انتخاب  4واحد از  6واحد)

9

آشنايي با منابع اسالمي
(انتخاب  4واحد از  9واحد)

نام درس

تعداد واحد

انديشه اسالمي ( 1مبدا و معاد)

4

انديشه اسالمي ( 4نبوت و امامت)

4

انسان در اسالم

4

حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم

4

فلسفه اخالق (با تكيه بر مباحث تربيتي)

4

اخالق اسالمي (مباني و مفاهيم)

4

اخالق خانواده

4

آيين زندگي (اخالق كاربردي)

4

عرفان عملي اسالمي

4

انقالب اسالمي ايران

4

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

4

انديه سياسي امام خميني (ره)

4

تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

4

تاريخ تحليلي صدر اسالم

4

تاريخ امامت

4

تفسير موضوعي قرآن

4

تفسير موضوعي نهج البالغه

4

تبصره  :به دانشجويان گرامي توصيه مي شود انتخاب دروس معارف منطبق بر برنامه مصوب گروه آموزشي و با تاييد استاد راهنما انجام پذيرد.
 .16مشورت با استاد راهنما جهت انتخاب واحد و همچنين تاييد نهايي آن اكيدا توصيه مي گردد.
 .17مطالعه و رعايت مفاد آيين نامه و مقررات آموزشي به شماره  41/199999مورخ  51/7/49مربوط به دانشجويان ورودي سال تحصيلي  51و ،54
آيين نامه و مقررات آموزشي به شماره  4/499795مورخ  59/14/49مربوط به دانشجويان ورودي سال تحصيلي  59و بعد از آن الزامي و
مسئوليت عدم رعايت مفاد آنها به عهده دانشجو خواهد بود.

