باسمه تعالی

اطالعیه انتخاب واحد دانشجویان حضوری (قم)

با سالم به شما دانشجویان گرامی و با آرزوی موفقیت برای یکایکتان ،به آگاهی میرساند؛ دسترسی دانشجویان همه مقاطع برای انتخاب واحد نیمسال
دوم سال تحصیلی  ،76-79به صورت اینترنتی و در بازه زمانی  8الی  21بهمنماه فراهم میباشد .ولی برای رفع اشکاالت احتمالی ،کارشناس مربوطه به
شماره تماس  511-29296161طبق جدول زمانبندی زیر ،پاسخگوی شما بزرگواران خواهد بود .بدیهی است رعایت زمانبندی مراجعه به
کارشناس ،برای راهنمایی بهتر ،ضروری است .عالوه بر این ،شماره تماسهای  29296216و  ،511-29296111پاسخگوی سئواالت مالی و
 ،511-29296199پاسخگوی مشکالت سیستم آموزشی ناد میباشند.

مقطع

رشته

ورودیهای

تاریخ انتخاب واحد

روز

زمان

دکتری تخصصی

همه رشتهها

 76و ماقبل آن

76/22/8

یکشنبه

 8تا (24با لحاظ وقت نماز)

کارشناسی ارشد

همه رشتهها

 76و ماقبل آن

76/22/7

دوشنبه

 8تا (24با لحاظ وقت نماز)

کارشناسی

همه رشتهها

 76و ماقبل آن

( 76/22/25فقط آقایان)

سهشنبه

( 76/22/22فقط خانمها)

چهارشنبه

 8تا (24با لحاظ وقت نماز)

نکات مهم:
نکته )2عدم انتخاب واحد دانشجو ،به منزله انصراف از تحصیل است.
نکته )1مراجعه پس از تاریخ  21بهمن برای انتخاب واحد ،مشمول پرداخت جریمه تاخیر میباشد.
نکته )2بدون پرداخت شهریه ثابت ،صفحه انتخاب واحد غیر فعال خواهد بود.
نکته )4مشموالن تخفیف بایدتا پایان هفته چهارم آموزشی ،نسبت به ثبت درخواست تخفیف خود ،از طریق مدیر امور آموزشی و پژوهشی ،اقدام نمایند.
نکته )1در انتخاب دروس ،رعایت قبولی در پیشنیازها ضروری است .در غیر اینصورت ،دروسی که پیشنیاز آنها قبالً گذرانده نشده باشد ،بدون
هیچگونه حق اعتراضی حذف خواهند شد .چنانچه دانشجویی دروس پیش نیاز خود را گذرانده باشد ولی در حین انتخاب واحد با گزینه «نامعتبر» روبرو
گردد ،میبایست گزینه «ثبت» را انتخاب و از سیستم خارج شود و یک ساعت بعد ،انتخاب واحد خود را ادامه دهد.
نکته )6عدم تداخل ساعت ارائه دروس با زمان امتحانات پایانترم آنها در نظر گرفته شود.
نکته )9به محدودیتهای انتخاب واحد توجه شود .به این صورت که در مقطع کارشناسی ،حداقل  21واحد و حداکثر  14واحد قابل انتخاب میباشد.
معدل کمتر از  21نمیتواند بیشتر از  24واحد و معدل کمتر از  29نمیتواند بیشتر از  15واحد انتخاب نماید .انتخاب  14واحد در این مقطع نیز تنها
برای معدل  29به باال مجاز است و در مقطع کارشناسی ارشد نیز حداقل  8واحد و حداکثر  24واحد قابل انتخاب میباشد.
نکته )8متقاضیان انتخاب درس از سایر رشتهها ،با توجه به متفاوت بودن فرآیند انتخاب واحدشان ،میبایست از طریق کارشناس آموزش عمل نمایند.
نکته )7دانشجویان ارشد و دکتری که تمامی دروس آموزشی خود را گذراندهاند ،حتماً برای انتخاب پایاننامه و رساله خود اقدام نمایند.
نکته )25متقاضیان استفاده از مرخصی تحصیلی ،بر اساس قوانین وزارت علوم میبایست قبل از شروع کالسها به اداره آموزش مراجعه و فرمهای مربوطه را
تکمیل نمایند .عواقب هر گونه قصور در این خصوص ،متوجه دانشجوی درخواستکننده خواهد بود.

مدیریت امورآموزشی و پژوهشی (قم)

