
  99-98 سال تحصیلی اولسال  بندي انتخاب واحد نیم زمان ي برنامه
  .دکتري ، ارشد کارشناسی کارشناسی پیوسته، ،نیمه حضوريو ما قبل  94هاي  ي ورودي کلیه  98/6/12 شنبه سهروز  8:30تا  98/6/10 یکشنبهروز  8:30از 

 .دکتري ،ارشد کارشناسی کارشناسی پیوسته، ،نیمه حضوري 95هاي  ي ورودي کلیه  98/6/13 چهارشنبهروز  8:30تا  98/6/11 دوشنبهروز  8:30از 

  .دکتري ،ارشد کارشناسی کارشناسی پیوسته، 96هاي  ي ورودي کلیه  98/6/14 شنبه پنجروز  8:30تا  98/6/12 شنبه سهروز  8:30از 

 .دکتري ،ارشد کارشناسی کارشناسی پیوسته، 97هاي  ي ورودي کلیه  98/6/15 جمعهروز  8:30تا  98/6/13 چهارشنبهروز  8:30از 

  .اند موفق به انتخاب واحد نشدهوزهاي قبل ردانشجویانی که  در   97/11/16 شنبهروز  8:30تا  97/11/14 پنجشنبهروز  8:30از 

  

واحدهاي درسی مورد تقاضا بـه کـار   ) تا سقف مجاز(اخذ هر چه بهتر و بیشتر شود نهایت دقت خـود را در   از دانشجویان محترم تقاضا می -1
، هر دانشجو مجاز است حداکثر دو گروه درسـی را حـذف و دو   )98/7/3تا چهارشنبه  98/6/31شنبه یک(ي حذف و اضافه  زیرا در مرحله گیرند

از روز شـنبه   تحصـیلی  اولسـال   شروع نیمالزم به ذکر اسـت   .شود متعاقباً اعالم می بندي حذف و اضافه برنامه زمان  .گروه درسی را اخذ نماید
 .باشد می 98/6/30

 چهـار هاي خود بـا   ورودي نام شان نسبت به سایر هم اند شروع ثبت شرکت نکرده 98-97دوم سال  شیابی اساتید در نیمدانشجویانی که در ارز -2
توانند از وضعیت کامل بودن یا نبودن ارزشیابی خود مطلـع   در سامانه گلستان می 1665دانشجویان با استفاده از گزارش  .شود أخیر باز میتساعت 

 .شوند

روي سـامانه   بـه زودي کـه  درس  اطالعیه تکبه  98شهریور  درس تکدانشجویان در شرف فراغت از تحصیل و متقاضی شرکت در امتحانات   -3
  .اخذ نمایند 99-98 اولسال  دروس مورد نظر را در انتخاب واحد نیمالزم نیست این دانشجویان . مراجعه نمایند گیرد گلستان قرار می



 .شود هاي مربوطه انجام می دانشکدهي  به وسیله 98دانشجویان تحصیالت تکمیلی ورودي مهر انتخاب واحد   -4

توضیحات تکمیلـی پیرامـون    .توانند انتخاب واحد نمایند می زیر به شرح شده است موافقتآنان  )یا تمدید مهمانی(مهمانی ی که با دانشجویان -5
  .رسانی خواهد شد اي اطالع در اطالعیه جداگانه ،مدارك مورد نیاز

 شـود روز   شـروع مـی   957و یـا   947، 396که با تمدید مهمانی آنان موافقت شده و شماره دانشجویی آنان در این دانشگاه بـا   یدانشجویان
شنبه  روز سه 8:30انتخاب واحد این دانشجویان از ساعت . جهت فعال شدن شماره دانشجویی به دانشگاه مراجعه نمایند 98/6/11شنبه دو

  .خواهد بود 98/6/12
 98/6/12شـنبه   شود روز سه شروع می 397که با تمدید مهمانی آنان موافقت شده و شماره دانشجویی آنان در این دانشگاه با  یدانشجویان 

خواهد  98/6/13 شنبهروز چهار 8:30انتخاب واحد این دانشجویان از ساعت . جهت فعال شدن شماره دانشجویی به دانشگاه مراجعه نمایند
 .بود

  بـه دانشـگاه مراجعـه     98/6/13جدید که با مهمانی آنان موافقت شده جهت دریافت شماره دانشجویی  روز چهارشـنبه   مهماندانشجویان
  .خواهد بود 98/6/14شنبه  پنجروز  8:30انتخاب واحد این دانشجویان از ساعت  .نمایند

  
  دانشگاه یآموزش معاونت

98/6/6   


