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 1399-1400سال تحصیلی   اولنیمسال  مقدماتیانتخاب واحد دستورالعمل 
 

از طريق مراجعه اينترنتی  و یکیصورت الکترونهب  04/06/1399لغايت پايان روز سه شنبه  03/06/1399صبح روز دوشنبه  8از ساعت کارشناسی  در مقطع دانشجويان تمامیمقدماتی  واحد انتخاب

 رسد. خواهشمند است دانشجويان گرامی به موارد ذکر شده در ذيل توجه فرمايند.به انجام می cmc.ac.ir-http://sada.khansarبه آدرس 

هاي الزم را اخذ ننمايد از نظر آموزش عدم مراجعه و واحدرحله از انتخاب واحد شرکت ننمايد چنانچه دانشجويی در اين م باشد.میالزامی شرکت همه دانشجويان در انتخاب واحد مقدماتی  (1

 باشد.مسئولیت بروز هرگونه مشکل آموزشی بر عهده شخص دانشجو می تلقی شده و

را انجام ندهد در زمان  یانتخاب واحد مقدمات یاست و چنانچه شخص یشرکت در انتخاب واحد اصل يجزء شروط الزم برا یباشد ولینم یبه منزله انتخاب واحد اصل یانتخاب واحد مقدمات (2

 .دينما ذدروس دلخواه خود را اخ تواندینم نيبنابرا ي بسته بوده وول کارتاب یانتخاب واحد اصل

 .باشدو اخذ مجوز مالی نمیجهت انجام انتخاب واحد مقدماتی نیازي به پرداخت شهريه  (3

 بندي خواهد شد.اولويت( معدل کل 5( تعداد واحد گذرانده و 4( ترم ورود، 3( شرکت در ثبت نام مقدماتی، 2( تکمیل فرم ارزشیابی، 1ترتیب براساس بهانتخاب واحد اصلی بندي زمان (4

)حداقل  به حدنصاب یمرحله چنانچه درس نيدر ا کنند.بدون مشخص بودن زمان ارائه درس و نام استاد انتخاب میهاي ترم آينده را درسنام فقط  انتخاب واحد مقدماتی، دانشجويان رد (5

  ارائه نخواهد شد. ینرسد در انتخاب اصل نفر( 15

 .گرددورت دروس به انتخاب آموزش حذف میصغیراينرعايت کند، در  انتخاب واحد مقدماتیدر  دانشجو موظف است که همنیاز و پیشنیاز دروس را بر اساس چارت درسی و ترم بندي (6

 .دريافت نمايیدهاي آموزشی در بخش گروه cmc.ac.ir-http://evp.khansar/آدرس توانید از ي را میبندآخرين نسخه سرفصل دروس و ترم (7

 درس با انتخاب واحد اصلی تفاوت داشته باشد، بنابراين دانشجويان در انتخاب واحد مقدماتی دقت الزم را داشته باشند که دروس مورد نیاز 3تواند در انتخاب واحد مقدماتی حداکثر می (8

 .خود را اخذ نمايند

 هاي مورد نیاز را اخذ نمايند.به سايت مراجعه و واحد ،دروس ارائه شده براي هر وروديچارت  اساس دانشجويان بايد بر (9

 
         معاونت آموزشی
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