
  89-99سال تحصیلی  دومنیمسال  اینترنتی انتخاب واحددستورالعمل 

 

 ). دانشگاه سامانه کاز طریق لین(سامانه آموزش اتصال به  -1

  ). از طریق لینک ورود به سیستم( وارد نمودن نام کاربري و رمز عبور  -2

م توجه به موارد ذکر شده مسئولیت کلیه عواقب آن بعهده دانشجو در صورت عد .ـ انجام مراحل ثبت نام و انتخاب واحد بر مبناي تذکرات ذیل3

 . می باشد 

 ... و  زمانی رعایت کلیه ضوابط و مقررات  از جمله در نظر گرفتن روابط پیش نیاز و همنیازي ، عدم تداخل  : 1تذکر 

 مطابق با آئین نامه آموزشی رعایت سقف واحد   : 2تذکر

 واحد  20واحد و حداکثر  12حداقل ) : و کارشناسی مقاطع کاردانی  (وضعیت عادي  •

 واحد  14واحد و حداکثر  8حداقل ) : مقطع کارشناسی ارشد  (وضعیت عادي  •

 واحد  24حداکثر  : )مقاطع کاردانی و کارشناسی  ( به باال در ترم قبل 17در صورت کسب معدل  •

 واحد  14و حداکثر  12حداقل :  عیت ترم مشروطوض  )مقاطع کاردانی و کارشناسی  ( 12در صورت کسب معدل زیر  •

واحد از طرف موسسه، دانشجو می  24واحد از مجموع دروس دوره و ارائه کلیه  24در صورت باقیماندن تنها  : )مقاطع کاردانی و کارشناسی  (دانشجوي ترم آخر  •

 .واحد را اخذ نماید 24بایست کلیه 



واحد با  24اخذ . واحد انتخاب نمائید 20واحد، در زمان انتخاب واحد صرفا می توانید  24کی از شرایط فوق جهت اخذ در صورت داشتن ی :   3تذکر

 . تائید مدیر گروه صرفا در زمان حذف و اضافه امکانپذیر می باشد

این دسته از دانشجویان جهت ثبت . باشد در صورت اتمام سنوات تحصیلی و یا مشروطی بیش از حد مجاز، فایل دانشجویان مسدود می :   4تذکر 

  . نماینددر سامانه سجاد ثبت نام می بایست درخواست مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص ، 

 . ابتدا می بایست درس حل تمرین را اخذ نموده تا امکان اخذ درس اصلی فراهم گردد ،  درس به همراه حل تمریندر صورت ارائه هر  :   5تذکر 

از طریق پرتال  "درخواست متفرقه  "از طریق سطح دسترسی  صرفادر صورت نیاز به راهنمایی مدیرمحترم گروه در خصوص اخذ واحد   : 6تذکر 

 . خود اقدام نموده و از مراجعه حضوري جدا خودداري نمائید

 :تثبیت انتخاب واحد 

 .انجام می گردد واحد آموزشتوسط ،  پایان حذف و اضافه بعد از

 

 


