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باشد و حضور و غیاب دانشجویان از همین تاریخ توسط اساتید محترم انجام و قابل ثبت در سامانه می 19/11/98از روز شنبه  سال اول تحصیليشروع نیم-1

منجر به  های هر درسدر کالس نیمستتات تحلتتیلی 16/3، ودم حضتتور بیا از ، تحقیقاع و فناورینامه  موزشتتی وزارع ولومگلستتتان استتتق آبی  یین

   د شدقخواه ن درس محرومیت از امتحان پایان ترم 

ضا می -۲ شجویان محترم تقا شتر شود نهایت دقت خود را در از دان سقف مجاز( اخذ هر چه بهتر و بی ضا به كار گیرند)تا  سي مورد تقا  زیرا در واحدهای در

  قرا اخذ نماید گروه درسی 5را حذف و  گروه درسی 5(، هر دانشجو مجاز است حداکثر 7۲/11/98شنبه و یک ۲6/11/98شنبه ی حذف و اضافه )مرحله

شجویانی که در ارز  -3 ساتید در نیمدان شروع ثبتشرکت نکرده 98-99اوت سات شیابی ا سایر هماند  سبت به  شان ن ساوت چها های خود باورودینام  ر 

 توانند از وضعیت کامل بودن یا نبودن ارزشیابی خود مطلع شوندقدر سامانه گلستان می 1665دانشجویان با استفاده از گزارش  شودقأخیر باز میت

 دانشجویان به شرح زیر است:مجاز برای اخذ توسط  واحد كف و سقف -۴

 كلیه مقاطع. و ما قبل  95های ی ورودیکلیه 1۴/11/98روز دوشنبه  8:3۰تا  1۲/11/98روز شنبه  8:3۰از 

 كلیه مقاطع.  96های ی ورودیکلیه 15/11/98شنبه روز سه 8:3۰تا  13/11/98روز یکشنبه  8:3۰از 

 كلیه مقاطع.   97های ی ورودیکلیه 16/11/98روز چهارشنبه  8:3۰تا  1۴/11/98روز دوشنبه  8:3۰از 

 كارشناسي ارشد و دكتری.   98های ی ورودیکلیه 17/11/98شنبه روز پنج 8:3۰تا  15/11/98شنبه روز سه 8:3۰از 

 .اندموفق به انتخاب واحد نشدهوزهای قبل ردانشجویانی که  در کلیه دانشجویان و  18/11/98روز جمعه  8:3۰تا  16/11/98روز چهارشنبه  8:3۰از 



سي ( برای دانشتتجویان  شنا واحد )بدون دروس  ۲۰واحد )بدون دروس صتتالحیت معلمی( و  1۲ ،و بعد از  ن 93: کف و ستتقف واحد برای ورودی كار

ست صالحیت معلمی( شجویان ا سقف واحد برای دان شروطق  سات قبل) م شجویان  1۴ (در نیم سقف واحد برای دان صالحیت معلمی( و  واحد )بدون دروس 

اآالق می گردد که هیچ واحدی  دانشجوییبه  فارغ التحصیلواحد )بدون دروس صالحیت معلمی( استق  ۲۴ التحصیلفارغو  (در نیمسات قبل) معدل الف

  به ونوان تکدرس برای وی باقی نمانده باشد ق

شجویان  سقف واحد برای دان شدب( کف و  سي ار شنا ساب واحد دروس جبرانی  كار ستق  1۴واحد و  8با احت شد )حتی واحد ا سی ار شنا شجویان کار دان

 حد نمایندقبایست در هر نیمسات انتخاب واکسانی که فقط واحد پایان نامه برای  نان باقی مانده است( حتماً می

شجویان  سقف واحد برای دان ساب واحد دروس جبرانی  دكتریج( کف و  ستق 1۰واحد و  6با احت سانی که فقط واحد  واحد ا شجویان دکتری )حتی ک دان

 بایست در هر نیمسات انتخاب واحد نمایندقبرای  نان باقی مانده است( حتماً می رساله

شجویا -5 سي ندان شنا صالحیت معلميیک  حداقلاند موظفمتعهد خدمت دبیری  كار سات جاری اخذ نمایند درس  ست که ق در نیم  با رعايتالزم به ذکر ا

مووه می توانند دروس بیشتری از مج با نظر دانشکدهزیر، دانشجویان متعهد خدمت دبیری  تبصرهبا احتساب دروس صالحیت معلمی آبی  كل سقف واحد

 وواقب ودم روایت موارد مذکور در این بند به وهده دانشجو استق صالحیت معلمی اخذ نمایندق 

ه ب با احتساب دروس صالحیت معلمي التحصیل متعهد خدمت دبیریعادی، مشروط، ممتاز و فارغ كارشناسي تبصره: سقف واحد كل برای دانشجويان 

 شرح زير است :

 باشد.مي ۲۷و  ۲۷، 1۷، ۲۳به ترتیب    ۹5دانشجويان ورودی قبل از  -1

 باشد.مي ۲۹و  ۲۹، 1۹، ۲5و بعد از آن   به ترتیب  ۹5دانشجويان ورودی  -۲

 

 قشودهای مربوآه انجام میدانشکدهی ندارند و انتخاب واحد به وسیله واحد نیازی به انتخاب ۹8 بهمنكارشناسي ورودی ن يادانشجو -۶



شرکت در امتحاناع  -7 ضی  شرف فراغت از تحلیل و متقا شجویان در  ستان قرار می متعاقباای که به اآالویه 98بهمن درس تکدان سامانه گل  گیردروی 

شجویان دروس مورد نظر را در انتخاب واحد نیممراجعه نمایندق   درسحداکثر دروس قابل اخذ به صتتورع تک .اخذ ننمایند ۹8-۹۹سال دوم این دان

صالحیت معلمی شته و دو درس غیر وملی از دروس  شکده مربوطه حداکثر دو درس غیر وملی از ر ستق زمان امتحاناع تک با نظر دان در اآالویه درس ا

 رسانی خواهد شدقدرس اآالعامتحاناع تک

شهريهدر صورتی که  مهمان دانشجویانانتخاب واحد  -8 شته باشمنعی برای تمدید مهمانی  نان وجود و  بدهي  به  دأدانشگاه مب معرفی نامه ازبا ارائه د ندا

  :شرح زیر امکان پذیر است

 مراجعه نمایندق و بر اساس جدوت فوق به کارشناسان  موزش کل دانشگاه مبدابه  سال ورودطبق مهمان دایم  دانشجویان -الف

شجویان مهمان موقت  -ب ضی تمدید مهمانی دان شماره د و متقا شگاه طبق  شجویی دان سان شهید رجایییت دبیرتربان شنا ساس جدوت فوق به کار  و بر ا

  موزش کل مراجعه نمایندق

 به دفتر مدیریت  موزش مراجعه نمایندق  15/11/1398مهمان جدید از روز سه شنبه مورخ متقاضی دانشجویان  -ج

 تذكر مهم: 

شجويان موظفند در انتخاب واحد صورت لزوم در  ،كلیه دان ضافهمرحله طبق جدول فوق و نیز در  شنبه و يک ۲۶/11/۹8شنبه ) حذف و ا

 به عهده دانشجو است و دانشجوياني كه ،هر گونه كوتاهي مسئولیت شركت نمايند. كه نیاز به حضور دانشجو در دانشگاه دارد،  (۲۷/11/۹8

و  ترم تحصیلي آنان حذفشد عداد واحدهای آنان زير كف مجاز باواحد نشوند يا تموفق به انتخاب های تعیین شده در اين اطالعیه در مهلت

مرخصي دانشجويان متعهد خدمت دبیری به اداره آموزش و پرورش محل خدمت شود. برای آنان مرخصي با احتساب در سنوات منظور مي

 08/۱۱/۹8 دانشگاه مدیریت آموزش             آنان گزارش خواهد شد. 


