تقویم آموزشی و ملزومات انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-99

ضمن رعایت مقررات آموزشی ،دانشجویان عزیز میبایست مطابق برنامه زمانبندی زیر نسبت به انتخاب واحد و حضور در
کالسهای درس ،برای نیمسال دوم سال تحصیلی  98-99اقدام نمایند.

الف) انتخاب واحد و حذف و اضافه:
 -1انتخاب واحد  :دانشجو میتواند برابر برنامه مندرج در جدول زیر  ،نسبت به انتخاب واحد با حداقل  12و حداکثر 20

واحد اقدام نماید.

جدول زمانبندی انتخاب واحد بر اساس ورودی و رشته
ورودی های  952الی  ( 972ترم  3تا ترم )7
ورودی

962 - 961- 952

971

972

تاریخ انتخاب

98/11/07

98/11/08

98/11/12

واحد
رشته ها

گرافیک  ،بتن ،

قالب ،

گرافیک  ،بتن ،

جوشکاری ،

گرافیک  ،بتن ،

جوشکاری ،

( اعم از کاردانی

مهندسی

جوشکاری ،

مهندسی اجرایی

صنایع شیمیایی

مهندسی اجرایی

صنایع

و کارشناسی)

اجرایی عمران

صنایع شیمیایی

عمران و حسابداری

و صنایع چوب

عمران و

شیمیایی و

و حسابداری

و صنایع چوب

حسابداری

صنایع چوب

ساعت انتخاب

از  6صبح تا 13

از  13تا 20

از  6صبح تا 13

از  13تا 20

از  6صبح تا 13

از  13تا 20

واحد

و

و

و

و

و

و

از  20تا  6صبح

از  20تا  6صبح

از  20تا  6صبح

از  20تا  6صبح

از  20تا  6صبح

از  20تا  6صبح

روز بعد

روز بعد

روز بعد

روز بعد

روز بعد

روز بعد

ورودی های  ( 981ترم )2
981

ورودی
تاریخ انتخاب واحد

98/11/13

رشته ها

گرافیک  ،بتن ،

( اعم از کاردانی و کارشناسی)

مهندسی اجرایی عمران

ساعت انتخاب واحد

98/11/14
حسابداری

جوشکاری  ،صنایع
شیمیایی و صنایع چوب

از  6صبح تا 13

از  13تا 20

از  13تا 20

و

و

و

از  20تا  6صبح روز بعد

از  20تا  6صبح روز بعد

از  20تا  6صبح روز بعد

صفحه 1از 3

تبصره :1دانشجویان معدل  17و باالتر می توانند تا  24واحد انتخاب واحد داشته باشند.
تبصره :2حداکثر واحد اخذ شده برای دانشجویان مشروطی (معدل آخرین نیمسال ،کمتر از  14 )12واحد خواهد بود.

تبصره  :3دانشجویان ترم آخر می توانند کمتر از  12واحد و بیشتر از  20واحد( تا سقف  24واحد )اخذ نمایند.
الزم به ذکر است دانشجویی ترم آخر محسوب می شود که با فرض گذراندن کلیه واحدهای انتخابی( با
احتساب درسهای کارآموزی و پروژه) ،در نیمسال  982فارغالتحصیل شود.
تبصره  :4پیشنهاد می شود جهت پیشگیری از مشکالت بعدی نظیر تداخل دروس ،امتحانات و  ...دانشجویان محترم برابر
چارت پیشنهادی از طرف گروه ،با رعایت ارتباط درسها ( پیشنیاز و همنیاز ) نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند؛ الزم
به ذکر است در صورتیکه دانشجویی درسی را اخذ و موفق به کسب نمره قبولی نشده یا حذف اضطراری کرده باشد
رعایت پیشنیاز الزامی نیست و درس بعد را میتواند به صورت همنیاز با درس قبل اخذ نماید.
تبصره  :5دانشجویان دو و سه ترم مشروط و همچنین دانشجویانی که وارد ترم  6و باالتر میشوند ،قبل از اقدام به
انتخاب واحد ،بایستی جهت تعیین وضعیت ادامه تحصیل مجوز الزم را برابر مقررات از کمیسیون موارد خاص اخذ نمایند.
 -2حذف و اضافه :دانشجو میتواند پس از انتخاب واحد ،برابر برنامه زمانبندی که متعاقبا اعالم خواهد شد نسبت به
اصالح انتخاب واحد در قالب حذف و اضافه اقدام نماید.
 -1حذف اضطراری  :دانشجو می تواند با رعایت ارتباط دروس( همنیاز و پیشنیاز ) برابر برنامه زمانی اعالم شده نسبت
به حذف یک عنوان درس نظری اقدام نماید.

زمان حذف اضطراری :از شنبه  99/02/06لغایت چهار شنبه 99/02/31

ب) شروع و خاتمه کالسها:

برگزاری کالسها از روز شنبه  98/11/19تا روز چهارشنبه  99/03/21خواهد بود.
ج) برگزاری امتحانات پایان ترم:
امتحانات پایان ترم از روز شنبه  99/03/24تا روز پنجشنبه  99/04/05برگزار خواهد شد.

صفحه 2از 3

تذکر ات مهم :
 -1طبق جدول زمان بندی فقط دانشجویان عادی ورودی  971 ،972،981و  962امکان انتخاب واحد خواهند داشت و
و دانشجویانی که سنوات ادامه تحصیل آنان به اتمام رسیده (ورودی های  961و قبل از آن) و یا تا پایان نیمسال
 981سه ترم مشروط شده اند امکان انتخاب واحد نخواهند داشت و باید به اداره آموزش مراجعه نمایند.
 -2دانشجویان روزانه تا  5ترم آموزش رایگان خواهند داشت و در صورت ورود به نیمسال ششم ( پس از اخذ مجوز
الزم) مانند دانشجویان شبانه شهریه پرداز خواهند شد.
 -3امکان انتخاب درس با تداخل امتحان برای تمام دانشجویان فعال است ،لذا توجه به تاریخ و ساعت برگزاری امتحان
الزامی است.
 -4دانشجویان شبانه قبل از اقدام به انتخاب واحد بایستی نسبت به پیش پرداخت شهریه اقدام نمایند.
 -5تمام دانشجویان دو ترم مشروط با معدل کل زیر  10و چهار ترم مشروط اخراج خواهند بود و بایستی برای انجام
مراحل خروج به اداره آموزش مراجعه نمایند.
 -6با توجه به متمرکز بودن سیستم انتخاب واحد و احتمال تغییر در برنامههای زمانبندی اعالم شده ،دانشجویان می
بایست به طور مکرر به سایت مرکزبه آدرس  www.samenmashhadtc.ac.irو کانال اطالع رسانی مرکز در
سروش و تلگرام به آدرس @samentcمراجعه نمایند .
 -7با توجه به عدم امکان انتخاب واحد درخارج از زمان های مشخص شده ،رعایت برنامه زمانبندی انتخاب واحد از
طرف دانشجویان الزامی است و اگر دانشجویی طبق جدول زمانبدی اعالمی نسبت به انتخاب واحد اقدام ننماید در
بازه حذف و اضافه حداکثر مجاز به اخذ  12واحد درس خواهد بود.
 -8پس از اتمام زمان حذف و اضافه دانشجو میبایست یک نسخه از برنامه هفتگی و ریزنمرات خود را پرینت و پس از امضاء،
به مدیر گروه مربوطه تحویل نماید.

 -9بروز هرگونه اشکال ،در صورت عدم رعایت مقررات و موارد ذکر شده ،به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

اداره آموزش
98/10/23
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