
 1401-1402 سال تحصیلي دومسال بندی انتخاب واحد اينترنتي نیمزمان یبرنامهاطالعیه و 

 

 

 

 

 

 

 

 .باشدمیبه صورت حضوری بر اساس تصمیمات متخذه در معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  16/11/1401شنبه یکاز روز  تحصیلي اولسال شروع نیم -1

، تحقیقوات و نامه آموزشی وزارت علووماز همین تاریخ توسط اساتید محترم انجام و قابل ثبت در سامانه گلستان است. طبق آیین در کالس ها حضور و غیاب دانشجویان

 خواهد شد.آن درس منجر به محرومیت از امتحان پایان ترم  های هر درسدر کالس نیمسال تحصیلی 16/3ز ، عدم حضور بیش افناوری

ی زیورا در مرحلوه واحدهای درسي مورد تقاضا به كاار يیرناد)تا سقف مجاز( اخذ هر چه بهتر و بیشتر شود نهایت دقت خوود را در از دانشجویان محترم تقاضا می -2

 .می باشدتعداد محدودی درس قابل حذف و اخذ (، 25/11/1401 شنبه سهتا  23/11/1401نبه شیکحذف و اضافه )

أخیر توسواعت  رچها های خود باورودینام شان نسبت به سایر هماند شروع ثبتشرکت نکرده 1400-1401 دومسال شیابی اساتید در نیمدانشجویانی که در ارز  -۳

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

 شوود.أخیر بواز میتوسواعت  رچهاا هوای خوود بواورودینام شان نسبت به سوایر همشروع ثبتنیز اند شرکت نکرده فرآیند ثبت نام مقدماتیدانشجویانی که در  -4

 مطلع شوند. نتيجه ثبت نام مقدماتي دانشجوتوانند از در سامانه گلستان می 76گزارش دانشجویان با استفاده از 

 

 

 كلیه مقاطع. و ما قبل  9۸های ی ورودیکلیه 10/11/1401روز دوشنبه  ۸:30تا  0۸/11/1401روز شنبه  ۸:30از  روز اول

 كلیه مقاطع. 99های ی ورودیکلیه 11/11/1401شنبه روز سه ۸:30تا 09/11/1401روز یکشنبه  ۸:30از  روز دوم

 كلیه مقاطع.  1400های ی ورودیکلیه 12/11/1401روز چهارشنبه  ۸:30تا  10/11/1401روز دوشنبه  ۸:30از  روز سوم

 .كلیه مقاطع   1401 مهر هایی ورودیکلیه 13/11/1401شنبه روز پنج ۸:30تا  11/11/1401شنبه روز سه ۸:30از  روز چهارم

 اند.موفق به انتخاب واحد نشدهلیه دانشجویان و دانشجویانی که  در روزهای قبل ک 14/11/1401روز جمعه  ۸:30تا 12/11/1401روز چهارشنبه  ۸:30از  پنجمروز 



 دانشجویان به شرح زیر است:مجاز برای اخذ توسط  واحد كف و سقف -5

. سوقف واحود بورای اسوت واحد )بدون دروس صالحیت معلموی( 20واحد )بدون دروس صالحیت معلمی( و  12 ،: کف و سقف واحد كارشناسيآ( برای دانشجویان 

واحود )بودون دروس  24 التحصای فارغو  (در نیمسال قبول) معدل الفواحد )بدون دروس صالحیت معلمی( و سقف واحد برای دانشجویان  14 مشروطدانشجویان 

کلیوه دروس قفول و  حتی برای تکودرس بواقی نمانود ایفقط به شرطی که هیچ واحد باقیمانده التحصی فارغواحد برای دانشجویان  24اخذ صالحیت معلمی( است. 

 پذیر است.    امکان ، آموزش باشند

دانشجویان کارشناسی ارشد )حتی کسانی که فقط واحد است.  14واحد و  ۸با احتساب واحد دروس جبرانی  كارشناسي ارشدب( کف و سقف واحد برای دانشجویان 

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

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

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

دروس ، با نظر دانشکدهزیور و  تبصرهبا احتساب دروس صالحیت معلمی طبق  با رعايت سقف واحدك که اختیار دارند كارشناسي متعهد خدمت دبیری  ندانشجویا -5

 . عواقب عدم رعایت موارد مذکور در این بند به عهده دانشجو استبیشتری از مجموعه صالحیت معلمی اخذ نمایند. 

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

 است :

 باشد.مي 27و  27، 17، 2۳به ترتیب    95دانشجويان ورودی قب  از  -1

 باشد.مي 29و  29، 19، 25و بعد از آن   به ترتیب  95دانشجويان ورودی  -2

 

مراجعوه  گیوردروی سامانه گلستان قورار می متعاقباای که به اطالعیه 1401 بهمندرس تکدانشجویان در شرف فراغت از تحصیل و متقاضی شرکت در امتحانات  -6

درس  2درس حوداکثر حداکثر دروس قابل اخذ به صورت تو  .اخذ ننمایند 1401 -1402 دومسال انتخاب واحد نیم نمایند. این دانشجویان دروس مورد نظر را در



رسانی درس اطالعدر اطالعیه امتحانات ت درس است. زمان امتحانات ت  با نظر دانشکده مربوطه درس غیر عملی از دروس صالحیت معلمی 2غیر عملی از رشته و 

 خواهد شد.

در سوایت دانشوگاه بوه نشوانی کوه متعاقبوا ی یمطوابق راهنموا بایسوت ، میدارنود در این دانشگاه 1401-1402 دوممهماني در نیمسال دانشجویانی که تمایل به  -7

www.sru.ac.ir  یوا سوامانه سوجاد نامه دانشگاه مبدأ الزم است دروس اخذ شده توسط دانشجویان مهمان موقت منطبق بر معرفیاقدام نمایند. بارگذاری خواهد شد

 باشد. 

نند ت قبل همابر اساس دستورالعمل های سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضرورت دارد کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل ورودی سنوا   -۸

تکمیل کارنامه   (  نسبت بهhttps://portal.saorg.ir/mentalhealthدانشجویان ورودی جدید، قبل از انجام انتخاب واحد با مراجعه به سامانه سجاد به نشانی )

. بدیهی تاییدیه انتخاب واحد دانشجویان منوط به تکمیل کارنامه سالمت و اخذ کد رهگیری خواهد بود. سالمت روان و اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور اقدام نمایند

 .  است در صورت عدم تکمیل کارنامه سالمت و عدم اخذ کد رهگیری، مسئولیت عواقب و مشکالت آتی ناشی از موضوع، متوجه شخص دانشجو خواهد بود

 تذكر مهم: 

شانبه  ساهتاا  2۳/11/1401شانبه يک) حاذ  و اضاافهمرحله طبق جدول فوق و نیز در صورت لزوم در  ،در انتخاب واحدكلیه دانشجويان موظفند 

موفاق باه های تعیین شده در اين اطالعیه در مهلتدانشجوياني كه . به عهده دانشجو است ،هر يونه كوتاهيمسئولیت شركت نمايند.  (25/11/1401

واحاد  12زيار كاف  شوند. دانشجويان در صورتي كه واحد باقیمانده داشته باشند مجاز نیستندتحصی  محسوب ميمنصر  از انتخاب واحد نشوند 

  انتخاب واحد نمايند. 

 خاب واحد و حذ  و اضافه در سامانه يلستان:مسیر انت                         

 منوی اصلي/ ثبت نام / عملیات ثبت نام/ ثبت نام اصلي

 05/11/1401  دانشگاه یت آموزشمدیر
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