
  بسمه تعالي
 اطالعيه مهم اداره تحصيالت تكميلي در مورد انتخاب واحد

    98-99سال تحصيلي  اولنيمسال 

  دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتريويژه 
  

، ضروري است 98-99 )1دانشجويان عزيز قبل از اقدام به انتخاب واحد نيمسال (
  نمايند.كليه بندهاي موجود در اين اطالعيه را به دقت مطالعه 

 98-99سال تحصيلي  اولرساند انتخاب واحد نيمسال به اطالع كليه دانشجويان مي
طبق برنامه زمانبندي اعالم شده براي دانشجويان از طريق وب انجام خواهد پذيرفت. 

  در اين مورد ضروري است دانشجويان عزيز به نكات زير توجه نمايند:
كليه دانشجويان منوط به  89-99لي سال تحصي اول نيمسال: ثبت نام و انتخاب واحد  نكته مهم

 تحصيالت تكميليكه قبال از طريق تابلوي اعالنات اداره بود  رفع نواقص پرونده آنها خواهد
  .اطالع رساني گرديده است

هاي تحصيالت تكميلي بدون درنظرگرفتن دورهدانشجويان كليه ) انتخاب واحد 1
انجام خواهد  98 ماه شهريور 14الي  10در روزهاي  محدوديت سال ورود

  پذيرفت.
يا رساله در تمامي نيمسالها ملزم به  نامهدانشجويان تحصيالت تكميلي تا زمان دفاع از پايان كليهتوجه: 

حكم عدم مراجعه آنها عدم انتخاب واحد به منزله انصراف از تحصيل بوده و  .باشندانتخاب واحد مي
  .صادر خواهد شد

اند، بايد حسب مورد نسبت به انتخاب واحد سمينار، **دانشجوياني كه واحدهاي درسي خود را گذرانده
نامه دكتري اقدام نامه دكتري يا تمديد پاياننامه ارشد، آزمون جامع، پاياننامه ارشد، تمديد پايانپايان
  .نمايند



نامه پايان واحدالزم است  ،اگر واحد درسي باقيمانده دارند 97مهر دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي **
واحد  14(به شرط اينكه جمع واحدهاي انتخابي بيش از  دروس باقيمانده انتخاب واحد نمايند.را به همراه 

  نباشد)
امكان  از آنقبل و  59بهمن ورودي دانشجويان كارشناسي ارشد تحصيلي با توجه به اتمام سنوات **

و تكميل فرم تمديد سنوات بعد از درخواست موارد اين گونه و  داشتهواحد براي آنها وجود نانتخاب 
و تعيين به كميسيون موارد خاص دانشگاه ارجاع  و تاييد استاد راهنما و دانشكده دانشجوتوسط 

  خواهد شد.تكليف 
دانشجويان  اين، از آنقبل و  39 بهمنورودي  دانشجويان مقطع دكتريبا توجه به اتمام سنوات تحصيلي **

دانشكده به همراه با مستندات  ،انتخاب واحد تكميل نمودهزمان را قبل از فرم تمديد سنوات الزم است 
  . مربوطه تحويل دهند

  
لذا ضروري است دانشجويان در اسرع وقت نسبت به پرداخت  .دانشجويان بدهكار امكان انتخاب واحد نخواهند داشت تذكر مهم:

  خود اقدام نمايند تا در بازه انتخاب واحد دچار مشكل نشوند.بدهي 
  

ويژه  3پيش شماره  و دروس با و پرديس خودگردان شبانه ،ويژه دانشجويان دوره هاي روزانه 4پيش شماره تذكر مهم: دروس با 
جهت جلوگيري  دقت الزم باشد. لذا دانشجويان در هنگام انتخاب واحد دروسدانشگاه مي دانشجويان دوره هاي الكترونيكي

   .را داشته باشند از بروز مشكل
  

الزم بذكر است كه انتخاب واحد دانشجويان، پس از كنترل و تاييد استاد راهنما، قطعي شده و دانشجويان بايستي از طريق سايت 
  از انتخاب واحد نهايي خود، مطلع شوند.

  
افزاري ، وارد سيستم نرمسريع / سامانه آموزشسايت دانشگاه / دسترسي ) دانشجويان بايستي از طريق 2

اداره آموزش شده و با ارائه كد كاربري و كلمه عبور خود (شماره دانشجويي و شماره شناسنامه)، نسبت 
  به انتخاب واحد اقدام نمايند.

 تحصيالت تكميليبوده و اداره  مورد استفاده متوجه شخص دانشجو رمز عبور مسئوليت حفاظت از ) 3
  وليتي در قبال آن نخواهد داشت.مسئ



بايست در هنگام انتخاب واحد و در بازه زماني تعيين شده، با دقت الزم وكافي پس از دانشجويان مي) 4
ها و مقررات آموزشي نسبت به _نامه_مشورت با استادان راهنما و اخذ نظرات آنها در چارچوب آيين

  .انتخاب واحد اقدام نمايند
(حذف  و امكان ترميم تلقي شدهپس از بازه زماني تعيين شده، قطعي  واحدهاي اخذ شده الزم به ذكر است

  براي انتخاب واحد آنها وجود نخواهد داشت. )و اضافه
  بديهي است عواقب ناشي از عدم دقت در مفاد اين اطالعيه بر عهده خود دانشجو خواهد بود.
خودداري تحصيالت تكميلي **** الزم است در هنگام انتخاب واحد دقت نموده و از مراجعه حضوري به اداره 

  گردد.
                 

 دانشگاه اداره تحصيالت تكميلي                                                              


