
 ۹7-۹8 سال تحصيلي اولسال بندی انتخاب واحد اينترنتي نيمزمان یبرنامه

 .دکتری ، ارشد کارشناسي نيمه حضوری، کارشناسي پيوسته،و ما قبل  9۳های ی ورودیکلیه 12/۶/97روز دوشنبه  ۸:۳۰تا  1۰/۶/97روز شنبه  ۸:۳۰از 

 .دکتری ، ارشد کارشناسي نيمه حضوری، ،  ورودی مهر کارشناسي پيوسته  9۴ هایورودیکلیه  1۳/۶/97شنبه روز سه ۸:۳۰تا  11/۶/97روز یکشنبه  ۸:۳۰از 

 .9۴بهمن  ورودی ارشناسي پيوستهک 1۳/۶/97شنبه روز سه ۸:۳۰تا  11/۶/97روز یکشنبه  12:۳۰از 

 .دکتری و ارشد کارشناسي نيمه حضوری، کارشناسي پيوسته، 9۵های ی ورودیکلیه  1۴/۶/97روز چهارشنبه  ۸:۳۰تا  12/۶/97روز دوشنبه  ۸:۳۰از 

 .ارشد و دکتری کارشناسي کارشناسي پيوسته،  9۶های ی ورودیلیهک  1۵/۶/97 شنبه روز پنج ۸:۳۰تا  1۳/۶/97شنبه روز سه ۸:۳۰از 

 .اندموفق به انتخاب واحد نشدهوزهای قبل رانشجویانی که  در د  1۶/۶/97روز جمعه  ۸:۳۰تا  1۴/۶/97روز چهارشنبه  ۸:۳۰از 

ضا می  -1 شجویان محترم تقا شتر شود نهایت دقت خود را در از دان سقف مجاز( اخذ هر چه بهتر و بي ضا به کار گيرند)تا  سي مورد تقا زیرا در  واحدهای در

ضافه )مرحله شنبه  1/7/97شنبه یکی حذف و ا سی را اخذ ۴/7/97تا چهار سی را حذف و دو گروه در ست حداکثر دو گروه در شجو مجاز ا (، هر دان

 باشد.می 2۴/۶/97از روز شنبه  تحصيلي اولسال شروع نيمالزم به ذکر است  شود.بندی حذف و اضافه متعاقباً اعالم میبرنامه زمان نماید.

أخیر تساعت  چهارهای خود با ورودینام شان نسبت به سایر هماند شروع ثبتشرکت نکرده 9۶-97سال دوم شیابی اساتید در نیمدانشجویانی که در ارز  -2

 خود مطلع شوند. توانند از وضعیت کامل بودن یا نبودن ارزشیابیدر سامانه گلستان می 1۶۶۵دانشجویان با استفاده از گزارش  شود.باز می

های درس مراجعه نمایند. بر خالف ترمبه اطالعیه تک 97شججهریور  درستکدانشجججویان در شججرف فرازت از تحوججیل و متقاضججی شججرکت در امتحانا    -۳

   عمل کنند. درساطالعیه تکو طبق  اخذ ننمايند 97-9۸اول سال گذشته این دانشجویان دروس مورد نظر را در انتخاب واحد نیم

شجویان   -۴ شد و دکتری ورودی مهر دان سي ار شنا سیله واحدنیازی به انتخاب  ۹7کار شکدهی ندارند و انتخاب واحد به و شود، ولی های مربوطه انجام میدان

 الزامی است. خواهد شدهایی که در اطالعیه پذیرش مشخص نام آنان در زمانپذیرش و ثبت

شجویانانتخاب واحد   -۵ ست آناني مهمان تمديدی که با دان شده ا ضی  11/۶/97شنبه کیاز روز   موافقت  شجویان متقا شنبه مهماني جديدو دان  از روز دو

 بود.خواهد  انتخاب واحد دانشجویان مهمان  اطالعیهبه شرح مندرج در  1۶/۶/97تا روز جمعه  12/۶/97

 6/6/97  ،دانشگاه  مديريت آموزش


