باسمه تعالی

انتخاب واحد دانشجویان حضوری (واحد قم)
با سالم و آرزوی موفقیت به اطالع میرساند انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی  89-89بر طبق سنوات گذشته به صورت اینترنتی و آنالین انجام خواهد
پذیرفت .الزم به ذکر است چنانچه هنگام ورود به سیستم ناد با مشکل مواجه شدید از ساعت 8صبح تا 2بعداز ظهر با شماره  22567172522تماس حاصل نمایید.
انتخاب واحد دانشجویان بر اساس جدول زمانی زیر انجام خواهد شد.
رشته

مقطع

روز

تاریخ انتخاب واحد

دکتری
کارشناسی ارشد

همه رشتهها

هفتم تا دهم بهمن ماه 1637

یکشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه و چهارشنبه

کارشناسی
ً
لطفا پیش از انجام انتخاب واحد به نکات ز یر توجه نمایید:
نکته  )1بر اساس آیین نامه آموزشی وزارت علوم ،عدم مراجعه دانشجو برای انتخاب واحد ،در موعد مقرر به منزله انصراف از تحصیل تلقی میشود.
نکته )2بر اساس مصوبه شورای دانشگاه؛ چنانچه دانشجو در موعد مقرر برای انتخاب واحد مراجعه ننماید پس از پرداخت جر یمه تأخیر تنها یک بار در زمان تعیین
شده توسط آموزش انتخاب واحد انجام خواهد گرفت.
نکته )6در هنگام انتخاب دروس ترم ،از قبولی در دروس پیشنیاز اطمینان حاصل کنید در غیر اینصورت به علت عدم رعایت پیشنیازی ،اداره آموزش نسبت به
حذف درس مذکور اقدام خواهد کرد و دانشجو حق اعتراض نخواهد داشت .در صورت حصول اطمینان از قبولی در دروس پیش نیاز چنانچه طی فرایند انتخاب واحد
با گزینه «نامعتبر» روبرو شدید گزینه «ثبت» را انتخاب نموده و از سیستم خارج شوید پس از گذشت یک ساعت بار دیگر فرآیند انتخاب واحد را ادامه دهید (الزم به
ذکر است در این فاصله زمانی کارشناسان آموزش با کنترل فرآیند انتخاب واحد شما نسبت به رفع موارد «نامعتبر» اقدام خواهند نمود .در صورتی که خطای مذکور
پابرجا باشد با کارشناسان آموزش تماس بگیرید.
نکته )4جدول تعداد واحدهای درسی قابل انتخاب برای دانشجویان با توجه به معدل نیمسال تحصیلی گذشته به شرح ذیل میباشد:
مقطع

کارشناسی

معدل نیمسال تحصیلی قبل

حداقل واحد (کف)

حداکثر واحد (سقف)

کمتر از 12

12

14

بین  12و کمتر از 17

12

22

از  17به باال

12

24

8

14

ارشد

نکته  )5طبق سنوات گذشته صفحه انتخاب واحد تنها پس از پرداخت شهر یه ثابت نیمسال فعال خواهد شد.
نکته  )2در هنگام انتخاب دروس ،از عدم تداخل ساعات ارایه دروس و امتحانات پایان ترم اطمینان حاصل کنید.
تذکر :الزم به ذکر است دانشجویان محترم مشمول تخفیف میبای ست تا هفته چهارم آموزشی با مراجعه به دفتر مدیریت آموزشی و پژوهشی ،نسبت به ثبت
درخواست تخفیف خود اقدام کنند.
نکته  )7دانشجویانی که متقاضی انتخاب درس از سایر رشتهها میباشند با توجه به انجام فرآیند خاص برای اخذ دروس میبایست این موضوع را از طریق کارشناسان
آموزش پیگیری کنند.
نکته  )7دانشجویان مقطع دکتری و دانشجویان پژوهش محور کارشناسی ارشد که دروس آموزشی ایشان تمام شده است حتما باید درس پایاننامه را انتخاب و شهریه
ثابت را پرداخت نمایند.
نکته  )8دانشجویانی که متقاضی استفاده از مرخصی تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی  38-37هستند میبایست حداکثر تا قبل از شروع کالسها از طریق
دبیرخانه درخواست خود را ارائه نمایند .بدیهی است بر اساس قوانین وزارت علوم درخواست مرخصی در طول ترم پذیرفته نخواهد شد.

مدیریت آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث (قم)

