
 تعالیباسمه
 اقبل توجه دانشجویان محترم

 1401 – 1402سال تحصیلی  دومتذکرات مهم درخصوص انتخاب واحد نیمسال 

 

سامانه از طریق  19/11/1401شنبه چهارتا  16/11/1401مورخ  شنبهیکطی روزهای  انتخاب واحد در -1

 انجام خواهد شد. گلستان(  سامانه)جامع آموزش دانشگاه 

، گزارش 13/11/1401ی اطالع از روز و ساعت دقیق انتخاب واحد، از روز پنجشنبه مورخ دانشجویان برا -2

 را در سامانه جامع آموزشی دانشگاه مشاهده نمایند.  59شماره 

، نیمسال ورود و اندنام مقدماتی را انجام دادهثبت یانی کهبرای دانشجوانتخاب واحد مبنای زمان شروع  -3

امکان ثبت  بازه انتخاب واحداعالم شده تا پایان  زمانهر دانشجو از ابتدای  تعداد واحد گذرانده است.

ها، نام، با توجه به امکان تکمیل ظرفیت کالسثبتزمان دروس خود را دارد. بدیهی است به تعویق انداختن 

نام بتدانشجویانی که ثانتخاب واحد طبق اعالم قبلی،  دایره دروس قابل انتخاب را محدودتر خواهد کرد.

 به آخرین روز موکول خواهد شد.اند، مقدماتی را در موعد مقرر انجام نداده

کسب  12معدل کمتر از  1401 – 1402سال تحصیلی  اولدانشجویان مقطع کارشناسی که در نیمسال  -4

 واحد نیستند.  14اند )دانشجویان مشروط( مجاز به انتخاب بیش از نموده

امی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی الزامی است. )امکان عدم رعایت نیازی دروس برای تمرعایت پیش -5

 نیازی، خاص دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی است(پیش

د که تمامی واحدهای درسی باقیمانده گرددانشجوی نیمسال آخر به دانشجویی اطالق می شود،یادآور می

نیمسال آتی  برای ،به صورت معرفی به استاد حتی، خود را در این نیمسال اخذ کرده باشد و هیچ واحدی

 نداشته باشد.

سامانه جامع آموزش دانشگاه )سامانه قطعی نشده است، در  انتخاب واحددروسی که نمرات آنها در زمان  -6

رد. درصورت عدم کسب معادل دروس گذرانده فرض شده و دانشجو امکان ثبت درس بعدی را دا گلستان(

 نیاز اخذدر زمان حذف و اضافه درس/دروسی را که بدون رعایت پیشاست  موظفنمره قبولی، دانشجو 

رأساً نسبت به حذف  ،ذف و اضافهحاتمام زمان پس از ، حذف نماید؛ در غیراینصورت آموزش نموده است

  .گرددشهریه دروس حذف شده مسترد نمینماید و آموزشی این دروس اقدام می

 – 1402 سال تحصیلی اولنمره ناتمام در کارنامه نیمسال ثبت درصورت دانشجویان مقطع کارشناسی  -7

واحد نبوده و  14مجاز به انتخاب بیش از ، 12نسبت به اخذ معدل ترمی بیش از و عدم اطمینان  1401



شایان ذکر انتخاب واحد در بازه زمانی  مسئولیت آن به عهده دانشجو خواهد بود.درصورت عدم رعایت، 

 حذف و اضافه قابل ترمیم است.

مجاز ، 1401 – 1402 اولنیمسال در  17تحصیلی و یا دارای معدل حداقل آخر  نیمسالدانشجویان فقط  -8

معدل کمتر کسب و یا ماندن حتی یک درس باقی حالت)در باشند. واحد می 24سقف  تادرس  به انتخاب

و درصورت عدم رعایت، آموزش رأساً نسبت  واحد مجاز نیست 20، انتخاب بیش از ال قبلدر نیمس 17از 

 (.گرددشهریه دروس حذف شده مسترد نمیو  نمایدبه حذف آموزشی واحدهای مازاد اقدام می

دروس توجه نمایند. به تاریخ و ساعت برگزاری امتحان  الزم است دانشجویان در هنگام انتخاب واحد -9

در ایام امتحانات، امتحانات همان روز به بعد از آخرین امتحان ( به هر دلیل) م برگزاری آزموندرصورت عد

 ت.زمان برگزاری امتحان پذیرفته نیسمنتقل خواهد شد و درخواست تغییر در 

 ،شورای بررسی موارد خاص اخذ مجوز ازبدون  ،درصورت اتمام سنوات تحصیلی و یا اخراج آموزشی -10

یادآور  را ندارند. 1401 – 1402سال تحصیلی  دومنیمسال نام و انتخاب واحد در تحق ثبدانشجویان 

 جامع سامانه طریق از صرفاً ل، تحصی به بازگشت و تحصیل ادامه سنوات، افزایش هایدرخواستشود می

 است. بررسی قابل https://portal.saorg.ir نشانی به )جادس(ن دانشجویا امور

دروس کارآموزی،  1400 – 1401 اسی که در نیمسال دوم سال تحصیلیدانشجویان مقطع کارشن -11

اند، درصورت ناتمام ماندن درس، الزم است تمدید درس/ دروس یادشده کارورزی و پروژه را انتخاب نموده

درصورت عدم ارائه تمدید دروس، موضوع را از طریق گروه آموزشی مربوط پیگیری  و را انتخاب نمایند

 نمایند. 

بیش از یک درس از مجموعه دروس  به انتخابمجاز ، تحصیلی نیستند آخر ی که در نیمسالجویاندانش -12

 د.باشناز مجموعه دروس عمومی نمیو یک درس غیرمعارفی معارف اسالمی 

 
 

گاهد آموزشی و تحصیالت تکمیلی خدمات اداره کل                                                                     انش
                                                       08/11/1401 

 


