
 1400-1401 سال تحصیلي دومسال بندی انتخاب واحد اينترنتي نیمزمان یبرنامهاطالعیه و 

 

 

 

 

 

 

 

و به صورت حضوری بر اساس تصمیمات متخذه در ( lmsهای مجازی )از طریق سامانه آموزش 23/11/1400از روز شنبه  تحصیلي اولسال شروع نیم -1

از همین تاریخ توسط اساتید محترم و به صورت حضوری  lmsدر سامانه  حضور و غیاب دانشجویان .باشدمیمعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

های در کالس نیمسال تحصیلی 16/3، عدم حضور بیش از ، تحقیقات و فناورینامه آموزشی وزارت علومانجام و قابل ثبت در سامانه گلستان است. طبق آیین

 خواهد شد.آن درس منجر به محرومیت از امتحان پایان ترم  هر درس

زیررا در  واحدهای درسي مورد تقاضا به كاار يیرناد)تا سقف مجاز( اخذ هر چه بهتر و بیشتر شود نهایت دقت خود را در ا میاز دانشجویان محترم تقاض -۲

را  گروه درسی 5را حذف و  گروه درسی 5(، هر دانشجو مجاز است حداکثر 04/12/1400 شنبه چهارتا  01/12/1400نبه یکشی حذف و اضافه )مرحله

 .اخذ نماید

 رچهاا های خود براورودینام شان نسبت به سایر هماند شروع ثبتشرکت نکرده 1400-1401 اولسال شیابی اساتید در نیمدانشجویانی که در ارز  -۳

 مطلع شوند.توانند از وضعیت کامل بودن یا نبودن ارزشیابی خود در سامانه گلستان می 1665گزارش دانشجویان با استفاده از  شود.أخیر باز میتساعت 

 

 كلیه مقاطع. و ما قبل  97های ی ورودیکلیه 1۸/11/1400روز دوشنبه  ۸:30تا  16/11/1400روز شنبه  ۸:30از 

 كلیه مقاطع. 9۸های ی ورودیکلیه 19/11/1400شنبه روز سه ۸:30تا 17/11/1400روز یکشنبه  ۸:30از 

 كلیه مقاطع.  99های ی ورودیکلیه 20/11/1400روز چهارشنبه  ۸:30تا  1۸/11/1400روز دوشنبه  ۸:30از 

 .كلیه مقاطع    1400های ی ورودیکلیه 21/11/1400شنبه روز پنج ۸:30تا  19/11/1400شنبه روز سه ۸:30از 

 .اندموفق به انتخاب واحد نشدهوزهای قبل ردانشجویانی که  در کلیه دانشجویان و  22/11/1400روز جمعه  ۸:30تا 20/11/1400روز چهارشنبه  ۸:30از 



 دانشجویان به شرح زیر است:مجاز برای اخذ توسط  واحد كف و سقف -4

. سرقف اسرت واحد )بدون دروس صالحیت معلمری( 20واحد )بدون دروس صالحیت معلمی( و  12 ،: کف و سقف واحد كارشناسيآ( برای دانشجویان 

 24 التحصای فارغو  (در نیمسال قبل) معدل الفواحد )بدون دروس صالحیت معلمی( و سقف واحد برای دانشجویان  14 مشروطواحد برای دانشجویان 

حتی بررای تکردرس  ایفقط به شرطی که هیچ واحد باقیمانده التحصی فارغواحد برای دانشجویان  24اخذ واحد )بدون دروس صالحیت معلمی( است. 

   پذیر است.  امکان ، آموزش باشندکلیه دروس قفل و  باقی نماند

دانشجویان کارشناسری ارشرد )حتری واحد است.  14واحد و  ۸با احتساب واحد دروس جبرانی  كارشناسي ارشدب( کف و سقف واحد برای دانشجویان 

 نمایند.بایست در هر نیمسال انتخاب واحد کسانی که فقط واحد پایان نامه برای آنان باقی مانده است( حتماً می

دانشجویان دکتری )حتی کسانی که فقط واحرد  واحد است. 10واحد و  6با احتساب واحد دروس جبرانی  دكتریج( کف و سقف واحد برای دانشجویان 

 بایست در هر نیمسال انتخاب واحد نمایند.برای آنان باقی مانده است( حتماً می رساله

با نظرا نزیرر و  تبصارهبا احتساب دروس صالحیت معلمی طبق  ك با رعايت سقف واحدکه اختیار دارند متعهد خدمت دبیری  كارشناسي ندانشجویا -۵

 عواقب عدم رعایت موارد مذکور در این بند به عهده دانشجو است. دروس بیشتری از مجموعه صالحیت معلمی اخذ نمایند. ، داظشکده

باه  با احتساب دروس صالحیت معلمي متعهد خدمت دبیری التحصی فارغو  ممتاز، مشروط، عادی كارشناسي تبصره: سقف واحد ك  برای دانشجويان 

 شرح زير است :

 باشد.مي ۲7و  ۲7، 17، ۲۳به ترتیب    9۵دانشجويان ورودی قب  از  -1

 باشد.مي ۲9و  ۲9، 19، ۲۵و بعد از آن   به ترتیب  9۵دانشجويان ورودی  -۲

 

 

 



روی سرامانه گلسرتان قررار  متعاقبراای کره به اطالعیره 1400 بهمندرس تکدانشجویان در شرف فراغت از تحصیل و متقاضی شرکت در امتحانات  -6

حداکثر دروس قابل اخذ به صورت  .اخذنظنم یندن1400 -1401 دومسال انتخاب واحد نیم این دانشجویان دروس مورد نظر را درمراجعه نمایند.  گیردمی

در درس است. زمان امتحانات تکنب نظر نداظشکدهنم بوطه درس غیر عملی از دروس صالحیت معلمی ۲درس غیر عملی از رشته و  ۲درس حداکثر تک

 رسانی خواهد شد.درس اطالعاطالعیه امتحانات تک

مطابق راهنمای موجود در سایت دانشرگاه بره نشرانی  بایست ، میدارند در این دانشگاه 1400-1401 دوممهماني در نیمسال دانشجویانی که تمایل به  -۸

www.sru.ac.ir  .باشد. یا سامانه سجاد نامه دانشگاه مبدأ الزم است دروس اخذ شده توسط دانشجویان مهمان موقت منطبق بر معرفیاقدام نمایند 

 تذكر مهم: 

شنبه  چهارتا  01/1۲/1400شنبه يک) حذف و اضافهمرحله طبق جدول فوق و نیز در صورت لزوم در  ،انتخاب واحدكلیه دانشجويان موظفند در 

های تعیین شده در اين اطالعیاه در مهلتدانشجوياني كه . به عهده دانشجو است ،هر يونه كوتاهيمسئولیت شركت نمايند.  (04/1۲/1400

زيار  شوند. دانشجويان در صورتي كه واحد باقیمانده داشته باشند مجاز نیستندتحصی  محسوب ميمنصرف از موفق به انتخاب واحد نشوند 

  واحد انتخاب واحد نمايند.  1۲كف 

         

 12/11/1400ننداظشگ هنمدی یتنآموزش


