زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 97-98
بدینوسیله به اطالع کلیه دانشجویان محترم دوره های کاردانی و کارشناسی موسسه آموزش عالی
عالمه رفیعی می رساند ،انتخاب واحد ترم دوم سال تحصیلی  97-98طبق جدول زیر با حضور
مدیران محترم گروه ها در اداره آموزش موسسه صورت می گیرد .لذا شایسته است دانشجویان عزیز
طبق زمان تعیین شده برای اخذ واحد های مربوط در اداره آموزش موسسه حضور یابند و انتخاب
واحد دانشجویان محترم در دوره های مختلف کارشناسی ارشد بصورت اینترنتی از تاریخ 97/11/23
لغایت  97/11/26انجام می گیرد

روز

تاریخ

رشته

مقطع

یک شنبه

97/11/14

کامپیوتر

کاردانی  -کارشناسی

دوشنبه

97/11/15

چهار شنبه

97/11/17

چهار شنبه

97/11/17

مدیر گروه
خانم دکتر نقده
فروش ها

زمان انتخاب واحد

 9:00الی 14:00

مدیریت بازرگانی ،
مدیریت بانکداری،

کاردانی  -کارشناسی

خانم دکتر جلیلی

 9:00الی 14:00

حسابداری
برق – قدرت – عمران
تاسیسات – برق –
الکترونیک ICT،

کاردانی  -کارشناسی

کاردانی  -کارشناسی

اقای دکتر ایزدی
خانم دکتر
مظاهری

 9:00الی 14:00

 9:00الی 14:00

تذکرات مهم :
 )1دانشجویان باید با توجه به چارت و راهنمای مدیر گروه انتخاب واحد نمایند و در روز انتخاب واحد
کارنامه ترم به ترم و چارت رشته خود را ( قابل دانلود از سایت دانشگاه – منوی چارت ) همراه داشته
باشند
 )2دانشجویان می بایست بدهی خود را کامل تسویه و مبلغ پیش ثبت نام را پرداخت کرده باشند ( بصورت
اینترنتی از قسمت حسابداری آموزش – پرداخت اینترنتی )
مبلغ پیش ثبت نام کارشناسی ارشد  8000000:ریال
مبلغ پیش ثبت نام کارشناسی  6000000:ریال
مبلغ پیش ثبت نام کاردانی  6000000 :ریال
 )3کلیه دانشجویان در زمان انتخاب واحد تنها مجاز به اخذ  20واحد می باشند دانشجویان ترم اخر
( که تنها  24واحد باقیمانده داشته باشند ) در روز تعیین شده میتوانند اقدام به اخذ واحد تا سقف
 24واحد نمایند الزم به ذکر است دانشجویانی که  25واحد یا بیشتر داشته باشند ترم آخر محسوب
نمی شوند
 )4دانشجویانی که در ترم  971معدل باالی  17داشته باشند میتوانند تا سقف  24واحد اخذ نمایند
 )5دانشجویانی که در ترم  971مشروط بوده اند تنها مجاز به اخذ  14واحد می باشند
 )6دانشجویانی که به هر دلیلی ( اموزشی  ،مالی  ،انضباطی ،نقص پرونده و  ) ...فایل آنها غیر
فعال می باشد باید تا قبل از انتخاب واحد با مراجعه به واحد اموزش اقدام به رفع مشکالت خود
نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد
 )7مشکالت بعدی عدم مراجعه و انتخاب واحد در مهلت مقرر بعهده شخص دانشجو خواهد بود و
مطابق با آیین نامه آموزشی برخورد خواهد شد
اداره آموزش موسسه آموزش عالی عالمه رفیعی

