
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 جامع انتخاب واحداطالعیۀ 

 واحد نیمسال تحصیلی اول و دومنکاتی در خصوص انتخاب  .1

باشننند و می 11حداقل نمرۀ قبولی مقطع کارشنننیادنننی در  ر در   :1نکته 

 عمومیحداقل نمرۀ قبولی مقطع کارشیادی ارشد در  ر در  اعم از درو  

 .ادت 11یا جبرانی 

واحد  11نیز  آنو دنننقف  11کف تعداد واحد در مقطع کارشنننیادنننی  :1نکته 

باشنند و نیز  11از  یا باالتر 11معدل ترم قبل آن  ا  )دانشننیویانی کهباشنند  می

واحد  12دانشننیویانی که در ترم رارا التحصننیلی می باشننید می توانید نتایتا تا 

  آنو دننقف  8احد در مقطع کارشننیادننی ارشنند کف تعداد وانتخاب واحد کیید ( 

دال  دال  11تعداد  42برای ورودی  ای قبل از  و بعد  42واحد و ورودی  ای 

 .باشدحد میوا 12از آن 

شوند که رقط و رقط تذکر:  سوب می  صیلی مح شیویانی در ترم رارا التح دان

واحد برایشان باقی مانده و قصد دارند تمامی واحد ای  12یا کمتر از واحد  12

 ترم جاری اخذ کیید باقی مانده را در 



دانشننیویان مقطع کارشننیادننی که ترم آخر خود را دننمری می نمایید  :3نکته 

نیازی به رعایت پیش نیازی درو  ندارند  لذا چیانچه در انتخاب واحد خود به 

سبت به ثبت درو  اقدام نموده  شدند ن شکل عدم رعایت پیش نیازی مواجه  م

)درخوادنننت , SRMدنننامانه جامع ارتباا با دانشنننیویان  از طریقدنننم  و 

 اطالع د ید  مراتب راردیدگی ویژه(

  دانشیویان گرامی به میظور انیام انتخاب واحد صحیح و بدون خطا ابتدا: 2نکته

مربوا به رشننته خود را با دقت از لیسننت ادننامی درو  ارا ه  کد در   ای

دامانه ناد اقدام به  در اطالعیه انتخاب واحدشده  دم  در  شت نموده و  یاددا

رقط کد انتخاب واحد نمایید  توجه داشننته باشننید در قسننمت جسننتیوی در  

  .بقیه قسمت  ا تکمیل نشود وارد شود و در  

که درو  خود را  تأکید می شوددانشیویان مقطع کارشیادی ارشد به : 5 نکته

شیویی  دیر ارا ه درو  انتخاب نمایید  لذا چیانچه دان شده در  به ترتیب اعالم 

دایت مرکز اقدام به  دیر ارا ه درو بدون توجه به  صلی  صفحه ا موجود در 

نماید  تمام عواقب بعدی ناشننی از آن, اعم از ارا ه نشنندن برخی  انتخاب واحد

 درو  در ترم  ای آییده بر عتده خود دانشیو می باشد 

 

 نکاتی در خصوص انتخاب واحد ترم تابستان .2

http://vu.qhu.ac.ir/uploads/Residegi_vizhe.pdf
http://vu.qhu.ac.ir/uploads/Residegi_vizhe.pdf
http://vu.qhu.ac.ir/uploads/Residegi_vizhe.pdf
http://vu.qhu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=907
http://vu.qhu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=907


دقف تعداد واحد برای  ر دو مقطع کارشیادی و کارشیادی ارشد در : 1نکتۀ 

باشنند  رقط و رقط دانشننیویانی که در ترم تابسننتان واحد می 6ترم تابسننتان 

توانید نتایتًا با تأیید کارشیا  امور تحصیلی مربوطه شوند میرارا التحصیل می

 کیید واحد انتخاب  8تا 

 

 نکاتی در خصوص آزمون  ا .3

دانشنننیویان گرامی به تاری  و دنننناعار برگزاری  ر یت از امتحانار  :1 نکته

ترم، توجه ویژه داشنننته باشنننید  بدیتی ادنننت  رگونه اشنننتباه در انتخاب پایان

 ا با واحد ای دردننی و بروز مشننکالتی مانید تداخل دنناعار برگزاری آزمون

شیو ایکدیگر،  م شخص دان دت  زمانی چید آزمون در یت روز و     بر عتدۀ 

گونه مسننلولیتی را در این باره بر عتده نخوا د بر  مین ادننا  دانشننگاه  ی 

 .گررت

 ا با در نظر گررتن تمامی شرایط صورر بیدی آزمونتیظیم برنامۀ زمان: 1 نکته

بر  مین ادننا  الزم ادننت تمامی دانشننیویانی که به  ر علت،   گررته ادننت

 دننالکیید، از  مان ابتدای نیمتعداد بیش از یت در  را در یت روز انتخاب می

ریزی دقیق و میسنننیمی داشنننته ترم برنامهبرای شنننرکت در آزمون  ای پایان

سبت به تغییر ساعدتی ن دت بر پایۀ بید روق،  یچگونه م شید  )بدیتی ا مان ز با

  ( پذیر نخوا د بودآزمون و یا برگزاری آزمون میدد امکان



 :قابل توجه دانشیویان خارج از کشور

با توجه به تفاور دننناعار  دانشنننیویان خارج از کشنننور زمانبیدی آزمون  ای

شور ا انیام می پذیرد لذا  دایر ک شورمحلی  مورد نظر خود را جتت شتر  و ک

درع وقت از طریق  دامانه جامع ارتباا با برنامه ریزی زمان آزمونتا حتما در ا

 مراتب را اطالع د ید   )درخوادت ردیدگی ویژه(, SRMدانشیویان 

 حذف و اضاره )رقط ویژه ی مقطع کارشیادی(    2

دال تحصیلی، تیتا در زمان رعال شدن لییت حذف تواند در  ر نیمدانشیو می

و دیا  دو در  دیگر انتخابدننال تحصننیلی حداک ر و اضنناره، پ  از شننروع نیم

در  انتخابی خود را حذف یا دو در  انتخابی خود را با دو در  دیگر جا به 

شروا بر آن که تعداد واحد ای انتخابی وی از کف میاز پایین تر و یا  جا کید، م

 از دقف میاز باالتر نشود 

دانشیویانی که با موارقت گروه آموزشی درودی را به صورر  م نیاز  :1تذکر

ند، نمیانتخاب کرده ید در  پیشا بدون حذف در  پیرو آن حذف توان یاز را  ن

 کیید 

ن دانشیویا اره رقط مربوا به مقطع کارشیادی می باشد حذف و اض: 1تذکر 

از طریق  درخوادننت خود را مقطع ارشنند که تمایل به حذف واضنناره دارند باید

شیویان  دیدگی ویژه(, SRMدامانه جامع ارتباا با دان دت ر دال )درخوا  ار
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در صننورر  برردننی و کارشننیا  امور تحصننیلی  این موضننوع تودننط نمایید

 موارقت، در ناد اعمال می گردد 

 

 حذف ترم  5

که بیا دال، تیتا در صورتی میاز ادت درو  اخذ شده در یت نیم حذف تمامی

شکده، دان شی دان شورای آموز شخیص  صیل در آن به ت شیو قادر به ادامۀ تح

و میاز تحصیل دانشیدیوار دال مزبور جزو دال نباشد  در این صورر نیمنیم

 محسوب خوا د شد 

دت :1تذکر  شیو حذف ترم شرا پذیررتن درخوا دت که دان  ی  یت در  این ا

 ، شرکت نکرده باشد  ای پایان ترماز آزمون

پیش از شنننروع آزمونتای پایان  ای حذف ترم باید تمامی در خوادنننت :1تذکر 

   ، اردال گردد ترم

سویه مالی  دت پ  از ت دت برای اردال درخوادت حذف ترم الزم ا از درخوا

 گردد اردال  ( میوی حذف ترمSRM) دامانه جامع ارتباا با دانشیویانطریق 

شیویان مقطع کارشیادی ارشد با توجه به کوتاه بودن مدر تحصیل دان: 3تذکر 

کیید از حذف ترم ادنننتفاده نکیید تا در انتتا به  تالشتا جایی که امکان دارد 

 مشکل برنخورند 
 

 مرخصی ترم   6

 فته  1حداقل  الکترونیکی تقاضننای مرخصننی تحصننیلی باید به صننورر :1تذکر

  دامانه جامع ارتباا با دانشیویاناز طریق  دالنیمنام  ر  ثبتاز شروع  پیش
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(SRM) اردننننننال گنننرددمنننینننوی منننرخصننننننی تنننحصننننننینننلنننی. 

جزو حداک ر مدر میاز ) مدر مرخصننی تحصننیلی )به ادننت یای پزشننکی :1تذکر

 .شودتحصیل دانشیو در  ر دوره محسوب می

موظف ادت  کید،که از مرخصی تحصیلی ادتفاده می در ترمیدانشیو  :3تذکر

  دال را بمردازد شتریۀ ثابت نیم

شد  :4تذکر  دی ار شیا شیو می تواند در طول دوران مقطع کار حداک ر  ر دان

دیدال یت نیم شیا دتفاده دو نیمسال  و در مقطع کار از مرخصی تحصیلی ا

 کید 

شننکی را دارند مرخصننی زایمان یا پزدانشننیویانی که قصنند ادننتفاده از  :5تذکر

آیین  18و ماده  آیین نامه آموزشننی مقطع کارشننیادننی 11الزم ادننت ابتدا ماده

موجود در میوی ضننوابط و مسننتیدار  نامه آموزشننی مقطع کارشننیادننی ارشنند

 .دایت مرکز آموزش الکترونیکی را مطالعه کیید

 نکار الزم ویژه انتخاب واحد دمییار دانشیویان مقطع کارشیادی ارشد   1

  .را کلیت کیید ایییا جتت اطالع در خصوص نکار متم دمییار

شیویان    8 ضوری قم و پردی  تترانقابل توجه دان شدن در ح )جتت متمان 

 ( یمرکز آموزش الکترونیک
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 ای تتران پردی  آموزشی مدیریت طریق از ین ددته از دانشیویان الزم ادت ا 

 میعتی صورر به ایشان ادامی تا کیید اقدام خود درخوادت اعالم به نسبت قم

 آموزش مدیریت به قم یا تتران پردی  آموزشی مدیریت طریق از یکیا و شده

اعالم شنننود  الزم به  کر ادننننت لیسننننت درو  به مدیریت لکترونیکی مرکز ا

شیویان  دته از دان دت  لذا از این د شده ا شان ارا ه  شی ای شمید آموز خوا 

 خودداری نمایید  یادت از مراجعه یا تما  با بخش مرکز آموزش الکترونیک

میدی از مشاورۀ انتخاب واحد، به امیدواریم با مطالعۀ دقیق این اطالعیه و بتره

 .را انتخاب نموده و با مورقیت بگذرانید بتترین نحو درو  

 در پیاه حق باشید

 اداره خدمار آموزشی


