
 تعالیباسمه
   پيوسته و ناپيوستهدانشجويان کارشناسي  نام()پيش ثبت مقدماتي انتخاب واحدمهم اطالعيه 

  1399 -1400نيمسال اول سال تحصيلي   در
 

، باه نناوام مرد اه (ناا ثبا پای ) انتخاا  اادا  مما ما ی، ریزی درسی نیمساا  یینا  برنامهبهبود منظور به

چهارشاانبه  ااا  اا  مردادمااا شاانبه چهاراز راز  1399-1400سااا   یلاای ی  اا نیمسااا  نااا  اا  ثباا 

انجااا  اواهاا  شاا  ا  دانشااها  )سیساات  ا سااتام( یاز طریااس سااامانه  ااامش یموزشاا ،1399مردادمااا   هشاات 

 الزامی اس . (پیوسته ا ناپیوسته)ارشناسی ممطش کشرک  در یم برای  مامی دانشجویام 

هاای یموزشای را بارای ، ما یرام میتار  اارا مها  زیار نکاا  باا ننایا  باه، دانشاجویام میتار  امی  اس  

 یاری نماین . ،ریزی درسی شایستهبرنامه

 زماامدر دانشاجویام میتار  شاود، لا ا وارار  دارد انجاا  مای یادشا  در بااز  زماانی نا  فمط ثب پی  -1

ا فهرساا  شااها  )سیساات  ا سااتام( مرا  ااه دان یبااه سااامانه  ااامش یموزشاانااا  ثباا پاای باارای  مماارر

نیااازی دراس، انتخااا  واامر رنایاا  پاای ا   نمایناامشاااه    51دراس پیشاانهادی را از طریااس ااازار  

 را انجا  دهن .اود ااد  مم ما ی 

ناا  دانشاجویام ثبا  یریازی درسای نیمساا  یینا  ، نتاایل دا ان از انجاا  پایکی از م یارهاای برناماه -2

طبااس  مااوی  یموزشاای نیمسااا  اا  نااا  ا اا ی )در ثباا در هاار درس  نتخااا  ااداا ا اساا ، لاا ا االویاا 

نباار ی چنانهاه ناا  کارد  باشان . باهثبا با دانشجویانی اسا  کاه در هماام درس پای ( 1399 -1400

نااا  ثباا متماواای درساای باشاا ، امااا در یم درس پاای  1399-1400 اا دانشااجویی باارای نیمسااا  

انتخااا   واناا  یم درس را نااا  ماایثباا راز یاااریر در ا نکاارد  باشاا ، فمااط در ااور  ا ااود  رفیاا ، 

 کن .

، الز  اساا  ایاار نااا  ا اا یدر ثباا  ، کارااااهی، یزمایشااهاهی ا ...( ربیاا  باا نینم اای )باارای اااا  دراس  -3

 .انتخا  شون نا  مم ما ی دراس در ثب 

شاا م  رفیاا  )از  م ااه ناا   امکااام اااا  ااداا  ا  کمیاان نااا ثباا انجااا  پاای ناشاای از ناا     ب ااا  -4

اوناه نا ری پ یرفتاه نخواها  باود. با یهی اسا  بارای ، به نها   شاخد دانشاجو باود  ا های ها(کالس

شااود لاا ا  یکیاا  ماای؛ شااودانجااا  نماای ایال اااد ااااو ا فااو ایاار دانشااجویام، هاای  افاازای   رفیاا  

 نا  شرک  نماین .یمواتهی( نیز در پی  ثب دانشجویام نیمسا  یار )در شرف دان 

 مهم: هاییادآوری

اسااتداد   اباانظااری،  –ا نیااز بخاا  نظااری دراس نم اای دراس نظااری، 1399 -1400سااا   یلاای ی در  -1

اواهاا  شاا  ا  مااامی دانشااجویام میتاار  الز  اساا  مهااار   ( ارائااهLMS) ماا یری  یااادایریسااامانه  از

 یموز  مجازی را کسب نماین . الز  برای استداد  از سامانه ا یمادای

یزمایشاهاهی کاه باا نظار اساتاد درس ا  یییا  اارا  مربوطاه، امکاام ارائاه باه دراس نم ی، کاراااهی ا  -2

باا در اور  مجااز باودم از ساوی ساتاد م ای مباارز  باا کراناا ا ،  نان اررا  (مجازیغیردضوری )  ور 

  .نشوهای به اشتی، به  ور  دضوری برازار میرنای  پرا کن

  معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه
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