
 

 

 مقررات انتخاب واحد 

  شود می  انجام آموزشان کارشناستوسط  )هااولی ترم  (جدید سال تحصیلی انتخاب واحد پذیرفته شدگان. 

  ال سدر روزهایی که برای فقط  زمانبندی انتخاب واحد به تفکیک سال ورود می باشد. به دانشجویان عزیز توصیه می شود

  .ورود آنها به صورت خاص تعریف شده جهت انتخاب واحد اقدام نمایند

 شود.انتخاب واحد خارج از موعدهای مقرر به هیچ عنوان انجام نمی 

 .انتخاب واحد دستی تحت هیچ شرایطی وجود ندارد 

  جهت بازگشت به در صورت عدم انتخاب واحد در محدوده مجاز، دانشجو منصرف از تحصیل شناخته شده و الزم است

 .جریمه پرداخت نمایدریال  055.555تحصیل، مبلغ 

  ذا به دانشجویان عزیز توصیه می گردد لدرس می باشند  دو مجاز به اخذ و حذف أ دانشجویان در زمان حذف و اضافه صرف

 .خودداری نمایندنموده و از تعویق آن به زمان حذف و اضافه  دقت  اخذ دروس مورد نظر خود دردر بازه انتخاب واحد 

  مسوولیت اخذ درس، رعایت پیشنیازی و همنیازی براساس سرفصل مصوب به عهده دانشجو خواهد بود. 

 را  شبانه شهریه باید انتخاب واحددر صورت سنوات آنها به پایان رسیده است، که  ۱۹ ورودی  روزانه دانشجویان دوره

 .بپردازند

   درترم جاری انتخاب واحد انجام دهند نبایددانشجویانی که متقاضی مهمان و یا انتقال به سایر دانشگاهها می باشند. 

 ند در صورت عدم رعایت باش نمی ترم هر در اسالمی معارف گروه دروس از درس یک از بیش اخذ  دانشجویان مجاز به

 .خواهد بوداین مصوبه، مسوولیت عواقب بعدی به عهده دانشجو 

 

 معرفی کارشناسان

نام و نام خانوادگی 

 کارشناس
 داخلی شماره تماس رشته ها

 مونا اسدزاده خانم
 مهندسی، فیزیک کاربردی، شیمی کامپیوتر،  مهندسی و علوم رشته های

 کاربردها و آمار کاربردها، ریاضیات و مهندسی ریاضی لیزر، و اپتیک مهندسی
 ۹55داخلی  5082335385

 ۹58 داخلی 5082335385 و حدیث نآرشته های آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، حسابداری و علوم قر امیرآبادیسمیه  خانم 

 رجمندیم الهه اخان
، مهندسی صنایع، زبان و ادبیات عربی ) ارشد و رشته های ادبیات فارسی

 کارشناسی(،
 ۹75داخلی 5082335385

 ۹55داخلی  5082335385 جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای خانم عارفه درپر

 ۹55داخلی  5082335385 مولکولی و سلولی شناسی زیست خانم اکرم سبحانی

 


