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 و حذف و اضافه انتخاب واحد زمانبندی

 0199-0011 اولنیمسال 

 زمان انتخاب واحد ورودي رديف

  15/60/11 شنبه و قبل از آن 1315 1

  10/60/11 شنبهيک 1310 2

  17/60/11شنبه دو 1317 3

 11/60/11 شنبهسه  1311 4

5 
انتخاب واحد با تاخير 

 براي همه دانشجويان
 11/60/11شنبه چهار

 3/67/11الی  1/67/11 حذف و اضافه 0

 

 

 ضروری است:به نکات ذیل جهت انتخاب واحد توجه دقیق 

  ریق سامانه فرآیند انتخاب واحد خود را از ط 42الی  9از ساعت دانشجویان می توانند در تاریخ های مذکور

 دهند.حضوری انجام آموزشی و به صورت غیر

 مراجعه حضوری به دانشگاه به منظور انتخاب واحد اجتناب  حتی المقدور ازیه دانشجویان خواشمند است از کل

 .نمایید

  انتخاب واحد نمایند.توانند  ، میرعایت موارد مذکوردانشجویان صرفًا در مدت تعیین شده و با 

 با حسابداری، صندوق قرض الحسنه مالی: تسویه دانشجو جهت انتخاب واحد منوط به فعال شدن کاربری هر، 

 اشد.بورسیه( می بمعاونت دانشجویی و فرهنگی و برطرف کردن نقص پرونده تحصیلی)ثبت نامی، آموزشی و 

 342 – 14113122 شماره  تماس مستقیم واحد مالی

 342 – 14113411 شماره  تماس  مستقیم  امور خوابگاه ها

   342 – 14113131 نامیشماره تماس مستقیم امور ثبت 

 342 - 14113434 شماره تماس مستقیم امور بورسیه

 

 0199 هشهریورما 22: ها  شروع كلاستاریخ 
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 که جهت ثبت واحدها با مشکلی )مانند: پیام عدم رعایت پیشنیاز برای درسی که پیشنیاز آن  در صورتی

 کارشناس دانشکده/گروه خود تماس بگیرید:با شماره تلفن انده شده و ...( مواجه شدید، گذر

 42421411313 )خانم کاظمی( حقوق تحصیلات تکمیلیکارشناس 

و  دلسفه، الهیات، اقتصاف تکمیلی تحصیلات کارشناس

 )آقای خلیلی(علوم سیاسی
34214113132 

 34214113119 )خانم جعفرزاده(و زبان قحقوکارشناس 

 74734214113 )آقای عامری(علوم سیاسی اقتصاد وکارشناس 

 13334214113 )آقای براری(فلسفه، الهیات و عمومیکارشناس 

 47342141131 دفتر حقوق، علومی سیاسی و زبان)آقای افشاری(مسئول 

 42141131173 (مهدویآقای ) الهیات، فلسفه، اقتصاددفتر مسئول 

 

  پذیر نبوده و مسئولیت عدم مراجعه به عهده شخص رفع مشکلات در خارج از زمان انتخاب واحد امکان

 دانشجو می باشد.

  واحد از  4دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، اخذ بیش از  2/7/33با عنایت به نامه مورخ

 مجموعه ی دروس معارف اسلامی در هر ترم مجاز نیست. 

  1و دکتری  3کارشناسی ارشد  ،12رشناسی کلاسهای دروس تخصصی کابا توجه به اینکه حداقل ظرفیت 

دروس زبان و تربیت بدنی نفر می باشد) 23ان و تربیت بدنی نفر و کلاسهای دروس عمومی به جز دروس زب

نفر(، در صورتی که ظرفیت درس به حد نصاب لازم نرسد درس مذکور تا قبل از حذف و اضافه و یا پایان  42

خواهد شد و درصورت سپری شدن زمان حذف واضافه امکان جایگزینی درس  حذفمهلت حذف و اضافه، 

  .نداردوجود 

  از نیمسال چهارم به بعد منوط به تصویب طرح تفصیلی کارشناسی ارشد و دکتريدانشجويان ثبت نام 

تما حلذا این دسته از دانشجویان باید نسبت به برطرف نمودن مشکل تمدید ترمهای خود اقدام و  می باشدن

انتخاب واحد نمایند. )دانشجویانی که تمامی واحد های خود را گذرانده اند و فقط واحد پایان نامه/رساله 

صورت درغیر این بنمایند.( "درحال گذراندن پایان نامه/ رساله"ید اقدام به اخذ درسی با عنوان باقیمانده است با

در ترم جاری ننموده باشند، همچون ا درسی واحد ی ی نسبت به اخذاقدام هیچگونه با دانشجویانی که

 دانشجویان انصرافی رفتار می شود.

  تخاب ملزم به اندر ترم قبل از پایان نامه خود دفاع ننموده اند، کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که

 می باشند.واحد در این ترم 

 باید قبل از انتخاب واحد نسبت به  که در ترمهای چهارم به بعد می باشند، دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 ید اقدام نمایند.تمدید ترم جد


