فرایند انتخاب واحد
نکات مهم:
مسئولیت نحوه اخذ دروس هر دوره (کارشناسی و کارشناسیارشد ) و هر رشته با رعایت پیشنیاز هر درس طبق برنامه درسی مصوب و رعایت
پیشنیازی و هم نیازی و عواقب آن به عهده شخص دانشجو است( .در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از رعایت مقررات مربوط در این خصوص
معاف است).

 اخذ دروس با تداخل زمان برگزاری کالس و یا امتحان پایان نیمسال امکانپذیر نمیباشد.
الف -دوره کارشناسی :
* دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  12و حداکثر  20واحد درسی انتخاب کند .حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6
واحد درسی است.
* اگر میانگین نمرات دانشجو در یک نیمسال کمتر از  12باشد و یا به عبارت دیگر دانشجو در آن نیمسال مشروط گردد ،در نیمسال بعدی
حداکثر  14واحد درسی میتواند اخذ نماید.
*اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل  17باشد ،در اینصورت دانشجو با تأیید گروه آموزشی مربوط در نیمسال تحصیلی بعد
میتواند حداکثر تا  24واحد درسی اخذ نماید.
*چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانشآموختگی ،حداکثر  24واحد درسی باقی داشته باشد ،درصورتیکه که میانگین نمرات کل وی باالی
 10باشد و همچنین عدم مشروطی در نیمسال قبلی ،میتواند تا  24واحد درسی اخذ نماید.
*در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  8واحد درسی دانشآموخته شود ،با تأیید گروه آموزشی ،میتواند واحدهای مذکور را در دوره
تابستان اخذ نماید.
*هرگاه واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی ،بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر
از  12واحد درسی برسد ،در اینصورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب میشود ،اما در مشروط و یا
ممتاز شدن دانشجو بی تأثیر است( .در شرایط مذکور ،اگر میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال کمتر از  12شد مشروط نیست و اگر باالتر از
 17شد ممتاز نیست).
ب -مقطع کارشناسیارشد:
دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  8واحد و حداکثر  14واحد درسی انتخاب کند ،دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط
اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.

برای انتخاب و اخذ دروس در بازه زمانی انتخاب واحد به شرح ذیل اقدام نمایید :
ابتدا روی منوی پیشخوان کلیک نمایید و گزینه ثبتنام اصلی را انتخاب کنید ،سپس وارد فرم ثبتنام شوید.
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شکل 1
در صفحه «ثبت نام اصلی دانشجو» کلیه دروس ارائه شده را میتوانید مشاهده نمایید .درس مورد نظر خود را از این فهرست انتخاب نموده و بر
روی آن کلیک کنید تا به جدول «دروس انتخابی جهت ثبت نام» واقع در باالی صفحه منتقل شوید (مطابق شکل  2و .)3
شکل 2
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شکل 3

پس از انتخاب درسها بر روی دکمه بررسی تغییرات کلیک کنید ،در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد پیام «بررسی با موفقیت انجام
شده »...بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد .توجه فرمایید تا این مرحله هیچ درسی برای شما ثبت نگردیده است برای ثبت دروس گزینه
اعمال تغییرات را بفشارید .در این حالت وضعیت دروس در فهرست «دروس انتخابی جهت ثبتنام» به «ثبت» تغییر مییابد.
در هنگام انتخاب دو یا چند درس توجه داشته باشید که دروس از لحاظ ساعت کالسی و یا ساعت و تاریخ امتحان با هم تداخل نداشته باشند،
زیرا در غیر اینصورت با پیغام اخطار مواجه خواهید شد .با حرکت دادن نشانگر روی کلمه خطا میتوانید علت بروز خطا را مشاهده کنید.
برخی از دروس ارائه شده دارای چندین گروه و ساعت کالسی ارائه شده مختلف میباشند ،در کنار اینگونه دروس گزینه « »...قرار دارد (شکل
 .)4لذا در صورتیکه در هنگام ثبتنام با اخطار تداخل ساعات کالسی مواجه شدید با کلیک بر روی گزینه « »...میتوانید گروههای دیگر را انتخاب
نمایید(.شکل )5

شکل 4
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شکل 5
پس از پایان عملیات انتخاب واحد جهت اطمینان از درستی عملیات ،گزارش شماره  88را از سامانه گلستان رویت نمایید و برای پیگیری
مشکالت احتمالی توصیه میشود پرینت گزارش مذکور را نزد خود نگهداری نمایید .در صورت وجود هر گونه اشکال ،فقط با پرینت گزارش
مذکور به تاریخ بازه زمانی انتخاب واحد موضوع قابل بررسی میباشد.
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