
 (98-99) دٍم اًتخاب ٍاحذ ًیوسال
زشی دانشگاه طبق برنامه زمانبندی با توجه به تقویم آمو  (89-99)دٍم اًتخاب ٍاحذ ًیوسال

 انجام خواهد شد. اس طزیق پَرتال آهَسشی یلذ

 ساعت تاریخ ورودسال 

 12 الی   8:30 13/11/98 شنبه یک و ما قبل95ورودی 

 15:30 الی    13 13/11/98یک شنبه  96ورودی 

14/11/98دو شنبه  97ورودی   12 الی   8:30 

14/11/98دو شنبه                       98ورودی   15:30 الی    13 

اوتخبة ياحذ بزای َمٍ داوشجًیبوی کٍ بٍ َز دلیل در َمبن ريس  42 سبعت تب 14/11/98شنبه  دو ريس 15:30اس سبعت َمچىیه  *

 ( ببس خًاَذ بًد.َب )َمٍ يريدی اوذاوتخبة ياحذ وشذٌفزصت تعییه شذٌ مًفق بٍ 

 کىیذ .مطبلعٍ  آن رااطالعیٍ السم است درخًاست تمذیذ سىًات بذَىذ لذا داوشجًیبن تزم وُم ي دَم 

 99/99/89شٌبِ : ّا شزٍع کالس

کیذ أبِ اساتیذ هحتزم ًیش ت ّذ شذ .)هطابق با تقَین آهَسشی ( شزٍع خَا 99/99/98کلیِ کالس ّا ٍ فؼالیت ّای آهَسشی اس تاریخ 

شذُ است کِ کلیِ کالس ّا با ّز تؼذاد داًشجَ ) حتی یک ًفز ( تشکیل گزدد ٍ حضَر ٍ غیاب تَسط دفتز ًظارت ٍ ارسیابی ٍ ّوچٌیي 

                 ادارُ آهَسش کٌتزل ٍ جْت اػوال در سیستن آهَسش جوغ آٍری خَاّذ شذ .       

 

 

 

 

 

 

 

 

 یار هْن درخصَص اًتخاب ٍاحذ:ًکات بس

خیز بزای داًشجَیاًی کِ بِ ّزدلیل ًسببت ببِ   خاب ٍاحذ با تأگیزد ٍ ّیچگًَِ فزصت دیگزی جْت  اًت ّای اػالم شذُ صَرت هی ٍ در تاریخاس طزیق پَرتال فقط اًتخاب ٍاحذ  .9

 اًتخاب ٍاحذ خَد اقذام ًٌوایٌذ در ًظز گزفتِ ًخَاّذ شذ.

امکبن اوتخبة ياحذ بزای آوبن در اینه مزحهنٍ يدنًد     بًدٌ يدر صًرت داشته شزایط  درس 9درس ٍ تغییز گزٍُ  2درس، حذف  2اخذ بٍ مجبس  ف ٍ اضافِهزحلِ حذدر داوشجًیبن  .2

 .وخًاَذ داشت

تذاخل بزًاهِ  ،رشتِ داًشجَتطابق درس اس ًظز تؼذاد ٍاحذ ٍ ًام درس با سزفصل درٍس ، ّوٌیاس ،شٌیاسیپياضبفٍ اسدمهنٍ   رعبیت کهیٍ مًارد آمًسشی در مزحهٍ اوتخبة ياحذ ي حذف .3

کٍ مشخص شًد )حتنی سمنبن امتننبن     اس تزمسمبن در َز  ي در صًرت عذم رعبیت مًارد مذکًر، بًدٌ  داًشجَبٍ عُذٌ  سقف ٍاحذٍ  ی، حذاقل ٍاحذاهتحاً بزًاهِ تذاخل  ،ّفتگی

 خًاَذ شذ.ذف ح درس غیز مجبس تزم( پبیبن

مطببق بنب سزفلنل دريس رشنتٍ آوُنب ببشنذ.       دقیقاًشًد مزبًط بٍ رشتٍ شمب ویست لذا داوشجًیبن دقت ومبیىذ دريس اوتخببی تمبم دريسی کٍ تنت عىًان دريس ارائٍ شذٌ در پًرتبل آمًسشی ومبیش دادٌ می .2

 مشخص شذٌ اخذ ومبیىذ.بٍ بعذ ( 49دريسی کٍ عببرت )بٍ بعذ (  49ي رشتٍ وقشٍ بزداری )يريدی  ذ (بٍ بع 42کٍ عببرت )  دريسی کٍ بٍ بعذ 42داوشجًیبن رشتٍ فیشیک يريدی 

  ًخَاّذ بَد. باشذ،کوتز اس حذًصاب بزابز ٍ با  ًاهی در آى در هزحلِ حذف ٍ اضافِ اهکاى حذف درٍسی کِ تؼذاد داًشجَی ثبت .5

 یاس درس دیگزی است ًخَاّذ بَد.رسی کِ ّوٌٍ حذف اضطزاری د در درٍس اًتخابی اهکاى حذف  .6

خَد را حذف ٍ اضافِ ٍ پس اس آى حتوا درٍس اًتخابی  هزحلِدر  ذداًشجَیاى هَظف ّستٌ ،آمًسشنی  اس طزف گزيَُبی بزخی اس دريس َفتگی ي امتنبویبذلیل امکبن تغییز بزوبمٍ  .7

 بٍ عُذٌ داوشجً می ببشذ. نبٍ حذ ولبة وزسیذبذلیل ي یب حذف دريس امتنبوی  اخل بزوبمٍ َفتگی يتذدر غیز ایىلًرت مسئًلیت َزگًوٍ عذم اطالع اس  کٌٌذکٌتزل ٍ بزرسی  اًدقیق

 گزدد، تًدٍ ومبیىذ. اعالم می ّای آهَسشی ٍ یا صفحِ گزٍُ هؼاًٍت آهَسشی صفحِدر سایت داًشگاُ َبیی کٍ در سمبن اوتخبة ياحذ ي حذف ي اضبفٍ   ببیست بٍ اطالعیٍداوشجًیبن می .8

     .ومبیىذ اقذامویمسبل مذکًر  ي پزداخت عهی النسبة دُت تسًیٍ حسبة شُزی24/22/84ًٍیبن شببوٍ السم است قبل اس اوتخبة ياحذ حذاکثز تب تبریخ داوشج .9

  ادارُ کل آهَسش داًشگاُ  

                                                                                                            


