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

  1400 -1401سال تحصيلي   اول نيمسال
 

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

 ااا  خردادمااا  اا از راز شاانبه  1400-1401سااا   یلاایلی  اا نیمسااا  نااا  مردلااه اا  ثباا 

ان ااا   دانشااها  )سیساات  السااتا ( یاز طریااس سااامانه  ااامش یموزشاا ،1400 خاارداد پاان  چهارشاانبه 

الزامای  (پیوساته ا ناپیوساته)ارشناسای ممطاش  خواه  شا  ا شار   در ی  بارای  ماامی دانشا ویا  

 اس .

هاای یموزشای را ، ما یرا  میتار  اارا مها  زیار نکاا  باه باا ننایا ، دانش ویا  میتار  امی  اس  

 یاری نماین . ،ریزی درسی شایستهبرای برنامه

دانشا ویا  میتار  شاود، لا ا وارار  دارد ان اا  مای یادشا  در بااز  زماانی ناا  قما  ثب پی  -1

شاها  )سیسات  الساتا ( مرا  اه دان یباه ساامانه  اامش یموزشاناا  ثبا پای برای  ممرر زما در 

وااامع رنایااا  ا   نماینااامشااااه    51ا قهرسااا  درای پیشااانهادی را از طریاااس اااازار  

 را ان ا  دهن .خود نیازی درای، انتخا  ااد  مم ما ی پی 

نااا  ثباا  یریاازی درساای نیمسااا  ییناا  ، نتااایا داماا  از ان ااا  پاایکاای از م یارهااای برنامااه -2

طبااس  مااوی  نااا  اماالی )در ثباا در هاار دری  نتخااا  ااداا ا دانشاا ویا  اساا ، لاا ا االویاا 

بااا دانشاا ویانی اساا   ااه در همااا  دری ( 1400 -1401 سااا   یلاایلی اا یموزشاای نیمسااا  

 نا   رد  باشن . ثب پی 

شا   ررقیا  )از  ملاه نا   امکاا  اخا  اادا  ا  کمیا  ناا ثبا ان ا  پی ناشی از ن     ب ا  -3

اونااه ناا ری ، بااه نهاا   شااخج دانشاا و بااود  ا هاای (بااه ایاار  در شاارای  د ااوری هااا اا ی

 ایال ااد خاا  ا قاو پ یرقته نخواه  بود. با یهی اسا  بارای ایاع دانشا ویا ، اقازای  ررقیا  

یماوختهی( نیاز در شاود دانشا ویا  نیمساا  یخار )در شارش دانا ل ا  أ یا  مای؛ شودان ا  نمی

  نا  شر   نماین .پی  ثب 

نااا  اماالی نیااز  ز  باارای اخاا  درای نملاای ) ربیاا  باا نی،  ارااااهی، یزمایشااهاهی ا ...( در ثباا  -4

 نا  مم ما ی انتخا  شون .اس  ایع درای در ثب 

 
 مديريت خدمات آموزشي و تحصيالت تکميلي

27/02/1400  


