
 

 جامع انتخاب واحداطالعیۀ 

 

 نکاتی در خصوص انتخاب واحد نیمسال تحصیلی اول و دوم سال .1

باشد و حداقل نمرۀ قبولی مقطع کارشناسی می 10حداقل نمرۀ قبولی مقطع کارشناسی در هر درس  :1نکته 

 .است 12یا جبرانی  عمومیارشد در هر درس اعم از دروس 

)دانشجویانی باشد. یمواحد  20ز و سقف تعداد واحد نیواحد  12کف تعداد واحد در مقطع کارشناسی  :2نکته 

رغ التحصیلی می باشند می باشد و نیز دانشجویانی که در ترم فا 17از  یا باالتر 17معدل ترم قبل آن ها  که

سی واحد انتخاب واحد کنند.(  24توانند نهایتا تا  شنا شد اکف تعداد واحد در مقطع کار سقف تعداد  8ر واحد و 

حد وا 14آن  و بعد از 94ساااال واحد و ورودی های  12تعداد  94برای ورودی های قبل از ساااال واحد 

 .باشدمی

شوند که فقط و فقط تذکر:  سوب می  صیلی مح شجویانی در ترم فارغ التح واحد  24متر از کیا واحد  24دان

 نند.کبرایشان باقی مانده و قصد دارند تمامی واحدهای باقی مانده را در ترم جاری اخذ 

دانشااجویان مقطع کارشااناساای که ترم آخر خود را ساامری می نمایند نیازی به رعایت یی  نیازی  :3نکته 

دروس ندارند. لذا چنانچه در انتخاب واحد خود به مشکل عدم رعایت یی  نیازی مواجه شدند نسبت به ثبت 



شجویان  از طریقسمس دروس اقدام نموده و  سیدگی ویژه(, SRMسامانه جامع ارتباط با دان ست ر  )درخوا

 اطالع دهند. مراتب را

مربوط به  کد درس های دانشااجویان گرامی به منرور انجام انتخاب واحد یااحیب و بدون خطا ابتدا: 4نکته

سامی دروس ست ا شته خود را با دقت از لی شده ر سمس در در اطالعیه انتخاب واحد  ارائه  شت نموده و  یاددا

ستجوی در سمت ج شید در ق شته با وارد  فقط کد درسس سامانه ناد اقدام به انتخاب واحد نمایید. توجه دا

  .بقیه قسمت ها تکمیل نشود شود و 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دقت داشته باشند تاکید می شود که این عده از دانشجویان بهتر  :5 نکته

اساات دروس خود را به ترتیب اعالم شااده در ساایر ارائه دروس انتخاب نمایند. لذا چنانچه دانشااجویی بدون 

موجود در یفحه ایلی سایت مرکز اقدام به انتخاب واحد نماید. تمام عواقب بعدی  سیر ارائه دروستوجه به 

 ناشی از آن, اعم از ارائه نشدن برخی دروس در ترم های آینده بر عهده خود دانشجو می باشد.

 

 

 نکاتی در خصوص انتخاب واحد ترم تابستان .2

باشد. واحد می 6ان ترم تابستدر برای هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تعداد واحد سقف : 1 ۀنکت

توانند نهایتًا با تأیید کارشناس امور شوند میفقط و فقط دانشجویانی که در ترم تابستان فارغ التحصیل می

 کنند.واحد انتخاب  8تحصیلی مربوطه تا 
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 نکاتی در خصوص آزمون ها .3

ترم، توجه ویژه داشته باشید. دانشجویان گرامی به تاریخ و ساعات برگزاری هر یک از امتحانات یایان :1 نکته

بدیهی اساات هرگونه اشااتباه در انتخاب واحدهای درساای و بروز مشااکالتی مانند تداخل ساااعات برگزاری 

شجو اها با یکدیگر، همآزمون شخص دان ساس زمانی چند آزمون در یک روز و ... بر عهدۀ  ست. بر همین ا

 .گونه مسئولیتی را در این باره بر عهده نخواهد گرفتدانشگاه هیچ

بر همین اساس  .گرفته استها با در نرر گرفتن تمامی شرایط یورت بندی آزمونتنریم برنامۀ زمان: 2 نکته

کنند، از الزم اسااات تمامی دانشاااجویانی که به هر علت، تعداد بی  از یک درس را در یک روز انتخاب می

ریزی دقیق و منسااجمی داشااته باشااند. ترم برنامهسااال برای شاارکت در آزمون های یایانهمان ابتدای نیم

زمان آزمون و یا برگزاری آزمون مجدد  )بدیهی اساات بر یایۀ بند فو ، هیچگونه مساااعدتی نساابت به ت ییر

  (.یذیر نخواهد بودامکان

 :قابل توجه دانشجویان خارج از کشور

شور زمانبندی آزمون های شجویان خارج از ک شورها انجام می  دان سایر ک ساعات محلی  با توجه به تفاوت 

سامانه از طریق  اسرع وقتمورد نرر خود را جهت برنامه ریزی زمان آزمونها حتما در شهر  و کشوریذیرد لذا 

 مراتب را اطالع دهند.  )درخواست رسیدگی ویژه(, SRMجامع ارتباط با دانشجویان 
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  مقطع کارشناسی(حذف و اضافه )فقط ویژه ی  . 4

سال سال تحصیلی، تنها در زمان فعال شدن لینک حذف و اضافه، یس از شروع نیمتواند در هر نیمدانشجو می

دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو یا  دو درس دیگر انتخابتحصیلی حداکثر 

سقف  کند، مشروط بر آن که تعداد واحدهای انتخابی وی از کف مجاز یایین تر و یا از درس دیگر جا به جا

 مجاز باالتر نشود.

توانند درس اند، نمیدانشجویانی که با موافقت گروه آموزشی دروسی را به یورت هم نیاز انتخاب کرده :1تذکر

 نیاز را بدون حذف درس ییرو آن حذف کنند.یی 

دانشجویان مقطع ارشد که تمایل به حذف  اضافه فقط مربوط به مقطع کارشناسی می باشد.حذف و : 2تذکر 

ارسال نمایند  )درخواست رسیدگی ویژه(, SRMسامانه جامع ارتباط با دانشجویان واضافه دارند باید از طریق 

 یس از بررسی کارشناس امور تحصیلی در یورت موافقت، در ناد اعمال می گردد.

 
 

 حذف ترم. 5

که بنا به تشخیص شورای آموزشی سال، تنها در یورتی مجاز است دروس اخذ شده در یک نیم . حذف تمامی1

مجاز سنوات سال مزبور جزو سال نباشد. در این یورت نیمشجو قادر به ادامۀ تحصیل در آن نیمدانشکده، دان

 تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.

، شرکت های یایان ترمهیچ یک از آزموندر  این است که دانشجو حذف ترم شرط یذیرفتن درخواست :1تذکر 

 نکرده باشد.

  ارسال گردد.، یی  از شروع آزمونهای یایان ترمهای حذف ترم باید تمامی در خواست :2تذکر 
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از طریق سامانه جامع ارتباط با درخواست برای ارسال درخواست حذف ترم الزم است یس از تسویه مالی 

 ارسال گردد. ( منوی حذف ترمSRM)دانشجویان 

 تالششجویان مقطع کارشناسی ارشد با توجه به کوتاه بودن مدت تحصیل تا جایی که امکان دارد دان: 3تذکر 

 کنند از حذف ترم استفاده نکنند تا در انتها به مشکل برنخورند.

 
 

 مرخصی ترم . 6

نام هر  ثبتاز شروع  یی هفته  1حداقل  الکترونیکی تقاضای مرخصی تحصیلی باید به یورت :1تذکر

   http://srm.qhu.ac.irبه آدرس SRMاز طریق سامانه جامع ارتباط با دانشجویان  سالنیم

 .ارسال گرددمنوی مرخصی تحصیلی 

جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره ) مدت مرخصی تحصیلی )به استثنای یزشکی :2تذکر

 .شودمحسوب می

سال را موظف است شهریۀ ثابت نیم کند،که از مرخصی تحصیلی استفاده می دانشجو در ترمی :3تذکر

  بمردازد.

 و در مقطع کارشناسیسال حداکثر یک نیمهر دانشجو می تواند در طول دوران مقطع کارشناسی ارشد  :4تذکر 

 از مرخصی تحصیلی استفاده کند.دو نیمسال 

آیین نامه  20هشکی را دارند الزم است ابتدا مادزایمان یا یزدانشجویانی که قصد استفاده از مرخصی  :5تذکر

موجود در منوی ضوابط و  نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشدآیین  18و ماده  آموزشی مقطع کارشناسی

 .مستندات سایت مرکز آموزش الکترونیکی را مطالعه کنند
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 نکات الزم ویژه انتخاب واحد سمینار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد . 7

  .را کلیک کنید اینجا جهت اطالع در خصوص نکات مهم سمینار

 

)جهت مهمان شجججدن در مرک  پردیس تهرانحضجججوری ق  و قابل توجه دانشججججویان  . 8

 ( یآموزش الکترونیک

از طریق مدیریت آموزشی یردیس تهران یا قم نسبت به اعالم درخواست  ین دسته از دانشجویان الزم است ا 

خود اقدام کنند تا اسامی ایشان به یورت تجمیع شده و یکجا از طریق مدیریت آموزشی یردیس تهران یا قم 

اعالم شود. الزم به ذکر است لیست دروس به مدیریت آموزشی ایشان  لکترونیکی مرکزآموزش ابه مدیریت 

شده است. لذا از این دسته از دانشجویان خواهشمند است از مراجعه یا تماس با بخ  مرکز آموزش ارائه 

 خودداری نمایند. یالکترونیک

  

را انتخاب مندی از مشاورۀ انتخاب واحد، به بهترین نحو دروس امیدواریم با مطالعۀ دقیق این اطالعیه و بهره

 .نموده و با موفقیت بگذرانید

 اداره خدمات آموزشیا د حق باشیدر یناه 
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