دستورالعمل انتخاب واحد دانشجویان دوره كارشناسی ارشد در نیمسال دوم 29-29
حوزه معاونت آموزشی و نحصیالت تکمیلی
 .1انتخاب واحد اينترنتي نيمسال دوم سال تحصيلي  ،59-59از ساعت  8صبح روز سهشنبه مورخ  59/11/6لغايت ساعت  49روز پنجشنبه مورخ
 59/11/8به تفكيك سال ورودي به شرح جدول ذيل انجام مي گيرد :
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 پيشنيازها ،همنيازهاي دروس انتخابي ،تداخل برنامه هفتگي
دروس و همچنين رعايت تعداد واحدهاي انتخابي ،الزامي است.
(برای ورودی 29و :29حداقل  8واحد و حداكثر  14واحد) و (برای ورودی  :29حداقل  8واحد و حداكثر )19
 .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  59/11/11بوده 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 پ يش از حذف و اضافه جزء حداكثر جلسات مجاز غيبت در
طول نيمسال محسوب مي گردد.
 .9عدم انتخاب واحد دانشجويان در نيمسال دوم  59-59به منزله انصراف از تحصيل محسوب شده و ارتباط دانشجو با دانشگاه قطع مي گردد.
توجه :اخذ واحد پایاننامه و سمینار در زمان انتخاب واحد الزامی است.
 .6حذف و اضافه دروس در نيمسال دوم سال تحصيلي  59-59در روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ  59/11/17لغايت  59/11/18ميباشد.
 .7دانشجوياني كه براي نيمسال دوم سال تحصيلي  59-59سنوات مجاز به تحصيل آنان به پايان رسيده است ( ورودي هاي  )54الزم 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 تحصيالت تكميلي مي باشد .الزم به توضيح
است افزايش سنوات ترم  6با پرداخت هزينه صورت ميگيرد (شهريه ثابت) .
تبصره  :1در 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 ،لذا مسئوليت آن به عهده دانشجو خواهد بود.
 .8دقت 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.
 .5الزم به توضيح است در خصوص دانشجويان ورودي  59طبق آييننامه آموزشي ،اخذ دروس جبراني و اخذ مجدد دروس ( به علت حذف و يا عدم
كسب نمره قبولي) با پرداخت هزينه صورت ميگيرد .نحوه پرداخت هزينه متعاقبا اعالم ميگردد.

