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  )95-96واحد نيمسال آينده(دوم  پيش انتخاب

  واحد نيمسال جاري وكنترل انتخاب
  
  

تاريخ از   واحد ترم جاريوكنترل انتخاب )95- 96(دوم واحد ترم آينده انتخاب پيش به اطالع دانشجويان ميرساند
باشد.(مهلت مذكور به هيچ عنوان تمديد  خواهد بود كه شيوه انجام آن به شرح زير مي 24/9/95لغايت 29/8/95

  نخواهد شد)
  شود. ليست دروسي كه در ترم بعد احتمال ارائه آن خواهد بود، در سايت گروه آموزشي شما اعالم مي - 1
ز در سايت گروه موجود است كه الزم است آنها را دانلود تحصيلي شما ني واحد و چارت رشته انتخاب فرم پيش - 2

  نمائيد.
            يك نسخه كارنامه كلي(كارنامه جديد) از پورتال آموزش تهيه كنيد. - 3
تحصيلي خود وارد نموده و براي دروس ترم جاري بجاي  ايد با خودكار در چارت رشته نمره دروسي را كه گذرانده - 4

  درج نمائيد.Pنمره با مداد عالمت
با مراجعه به ليست دروسي كه احتمال ارائه آنها در ترم آينده خواهد بود، درسهاي مورد نظر خود را در فرم  - 5

  واحد وارد نمائيد. انتخاب پيش
تحصيلي كامل شده و پرينت كارنامه كلي(جديد) واحد تكميل شده، چارت رشته انتخاب با در دست داشتن فرم پيش - 6

الزم در خصوص دروس پيشنهادي ترم بعد و دروس انتخاب شده  هنماي محترم خود مراجعه تا بررسيبه استاد را
  ترم جاري شما صورت پذيرد.

توسط استاد محترم راهنما، آنها  دروس انتخابي ترم جاري در كارنامه  و تأييد  واحد انتخاب فرم پيش پس از تائيد - 7
  تحويل كارشناس گروه آموزشي خود نمائيد.واحد  را قبل از پايان مهلت پيش انتخاب

واحد نبوده و الزم است طبق زمانبندي اعالم شده در تقويم آموزشي ترم  واحد به منزله انتخاب انتخاب اين پيش - 8
  واحد ترم آينده را انجام دهيد. هاي استاد محترم راهنما به پورتال آموزش مراجعه و انتخاب آينده و با توجه به توصيه

  واحد تأييد شده توسط استاد محترم راهنما باشد. انتخاب زم است دروس انتخابي ترم آينده مطابق با پيشال - 9
واحد  واحد مجاز به انتخاب انتخاب واحد براي همه دانشجويان الزامي است لذا در صورت عدم پيش انتخاب پيش -10

          تمديد نخواهد بود.انتخاب واحد قابل  ترم آينده نخواهيد بود.ضمناً مهلت پيش
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