دستور العمل انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97 -98از طریق اینترنت
الف – کلیات :
 – 1پرداخت هر گونه شهریه وبدهی به امور مالی فقط به صورت اینترنتی انجام شود و از واریز فیش بهه صهورت دسهتی خهوددار
گردد.
( پرداخت الکترونیکی بلافاصله به حساب شما منظور خواهد شد و با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پرداختت شتهر ه اط یر تا تتا ت دان ت ا
وجود دارد ضمناً نیاطی نیست کارت به نام دان جو باشد).
2ه مانده بدهی شهریه به امور مالی دانشگاه باید تسویه شود .
3ه بدهی به صندوق رفا بابت وام با ستی اط یر ا ا نترنت به حساب  1010011001110و ا ضتم در افتت شناتته وار ت ی صتندوق رفتا
دان جو ی اط یر ا بانک ملی شبعه دان ا وار گردد اصل فیش قبل اط ثبت نام به صندوق رفا تحو ل گردد.
4ه باتوجه به ا نکه ترافیک شبکه ا نترنت در طمان انتخاب واحد و کاهش ترعت آن  ،م کلاتی برای ثبت نام ا جاد خواهد کترد  .لت ا بته منظتور
جلوگیری اط هر گونه م کل  ،دان جو ان محترم می توانند اط هم اکنون نسبت به وار علی الحساب شهر ه ترم آ ند اقدام و پت
طمان تعیی شد نسبت به ثبت نام اقدام نما ند.

اط پرداختت در

5هالف) دان جو ان دور کاردانی شهر ه ثابت بعلاو مبلغ  0/111/111ر ال اط شتهر ه متییتر ( ب ) کارشناتتی شههریه اابهت بعلهاوه مبله

 6/500/000ریال علی الحساب اط شهر ه متییر ( ج ) دان جو ان مقطع کارشناتی ارشد شتهر ه ثابتت بعلتاو مبلتغ  01/111/111ر تال علتی
الحساب اط شهر ه متییر و در صورت اخ واحد های پا ان نامه شهر ه ثابت بعلاو  01/111/111ر ال اط محتل شتهر ه متییتر ( د ) دان تجو ان
دکتری تخصصی شهر ه ثابت بعلاو مبلغ 00/111/111ر ال علی الحساب اط شهر ه متییر و در صورت اخ واحد های پا تان نامته شتهر ه ثابتت
بعلاو 61/111/111ر ال اط محل شهر ه متییر اط یر ا تا ت ا نترنتی واحد وار و تپ نسبت به انتخاب واحد اقدام نما ند.
 -6انتختتاب واحتتد نیمستتال دوم تتتال تحصتتیلی  97 -90اط یر تتا ا نترنتتت بتتا توجتته بتته برنامتته طمانبنتتدی شتتد در پتتن روط اط تتتاعت
 0صبح روط ک نبه مورخ  97/00/17تا تاعت  0صبح روط جمعه مورخ  97/00/01می باشد .
 -7دان تتجو ان کتتاردانی ،کارشناتتتی ناپیوتتتته وکارشناتتتی پیوتتتته متتی تواننتتد بتتا اتتتت اد اط برنامتته ه ت تتی اعلتتام شتتد  ،بتتا رعا تتت
پیش نیاط حداکثر  11واحد درتی را انتخاب نما ند و در صورت م روط شدن در نیمسال قبل  ،مجاط به انتخاب حتداکثر  01واحتد درتتی متی
باشند .دان جو ان ترم آخر و دان جو ان با معدل بالای  07می توانند تا تقف  11واحد درتی انتخاب نما ند.لاطم به ذکر اتت در هر ترم تحصیلی
می با ست ک درس اط دروس گرو معارف را حتماً انتخاب نما ند.
 -8دان تتجو ان دور کارشناتتتی ارشتتد ،حتتداکثر مجتتاط بتته انتختتاب  01واحتتد درتتتی متتی باشتتند کتته لتتاطم اتتتت پ ت

اط ثبتتت نتتام پر نتتت

ثبت نام خود را به تائید مد ر گرو آموطش برتانند  .و دان جو ان دور دکتری  ،ورود های  90و ماقبل آن تعداد  01واحد درتی و ورودی های
 91و بعد اط آن تعداد 01واحد درتی را انتخاب نما ند.
 -9انتخاب واحد رشته های مختلف فقط در تار خ های تعیی شد برابر جدول طمان بندی انجام می گیرد.
 10ه شروع کلاسها درسی  :اط روط ک نبه مورخ  97/00/01پایان کلاسها  :روط جمعه مورخ 90/10/11
11ه تاریخ برگزار

امتحانات  :اط روط ک نبه مورخ  90/10/16لیا ت روط پن شنبه مورخ 90/11/16

12ه دان جو ان هن ام انتخاب واحد به برنامه امتحانات توجه دقیا نما ند که دروس انتخابی آنان اط نظر طمانی تداخل امتحان نداشتته باشتد در
صورت تداخل کی اط دروس ح ف خواهد شد .
ب – مراحل ابت نام :
 -1دانشجویان می توانند با استفاده از شماره دانشجویی خود به عنوان کلمه عبور و از شماره شناسنامه خود به عنهوان رمهز ورود
استفاده نمایند .
 – 1دان جو ان در انتخاب واحد با د پ اط رو ت برنامه انتخاب واحد کد م خصه مورد نظر خود را انتخاب نما ند.
 -0دان جو ان بعد اط انتخاب واحد و در افت فرم محاتبه شهر ه نسبت به وار شهر ه اقدام پ اط آن  ،پر نت نها ی خود را در افت می نما نتد
و تتتتپ بتتته ادار آمتتتوطش دان تتتکد مربویتتته مراجعتتته و بتتتا ارائتتته پر نتتتت نهتتتا ی  ،کتتتارت دان تتتجو ی ختتتود را تمد تتتد
می نما ند.
*** تذکر مهم :کلیه دانشجویانی که ترم آخر می باشند جهت رفع نواقص پرونده تحصیلی خود به اداره آموزش دانشکده مراجعهه
نمایند تا در زمان فارغ التحصیلی دچار مشکل نگردند. .

