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 ساعت انتخاب واحد  انتخاب واحد

 ساعت پایان ساعت شروع تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

 

و  ها تمامی رشته

 مقاطع
7/11/98 11/11/98 

صبح 8011   

 7/11/98روز 

42011  

 11/11/98روز 

4 
دانشجویان 

 ميهمان
7/11/98 11/11/98 

فقط بصورت حضوری همراه داشتن کارت شناسایی ،عکس 

 و معرفی نامه الزامیست

 شهریه برای دانشجویان مقاطع کاردانی ، کارشناسی پيوسته و ناپيوسته0

( و تعیین وضععیت   ، پس از واریز )بدهی ترم گذشته +شهریه ثابت98-99سال تحصیلی  دوم جهت انتخاب واحد در نیمسال

پرداخت شهریه متغیر )نقدی، تسهیالت وام صندوق رفاه، تقسیط( ، طبق زمانبندی اعالم شده از طریق اتوماسیون آمعوز   

می باشد و مقررات و  شرایط اسعتااده   در وجه دانشگاه آزاد اسالمی شال  چک )صياد(اقدام فرمائید. تقسیط شهریه با اخذ 

اطالعیه صندوق رفاه دانشجویی اعالم گردیده است. الزم بذکر است در صورت عدم توانایی مالی از تسهیالت وام شهریه در 

برای پرداخت شهریه، دانشجویان مذکور می توانند برابر مقررات صندوق رفاه دانشجویی در مهلت تعیین شعده نسعبت بعه    

طبق زمانهای اعالم  چک )صياد(رایط تقسیط با ارائه انجام امور وام شهریه تا سقف مجاز اقدام و برای الباقی شهریه نیز از ش

 شده استااده نمایند. 

*

.

 0تعداد واحدهای  مجاز  جهت اخذ دروس حداکثر

انین آموزشی حداقل نیازی و پیش نیازی به عهده دانشجو می باشد و طبق قودر انتخاب واحد مسئولیت رعایت هم

در صورت عدم رعایت می باشد.واحد 21واحدهای اخذ شده در یك ترم برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی 

 مسئولیت آن بر عهده دانشجو می باشد.

 می باشد.42/12/99لغایت  11/11/98شروع کالس ها از مورخه 

 می باشد. 11/12/98لغایت 42/12/98از مورخه  98دوم تاریخ امتحانات پایان نيمسال 

با توجه به ضرورت انتخاب واحد از طریق پروفایل دانشجویی و اقدام به موقع آن ، جهت استفاده از شرایط ویژه مالی 

 پيش از شروع انتخاب واحد نسبت به اخذ مجوز مالی اقدام نمایيد.

 قابل انجام خواهد بود.انتخاب واحد فقط از طریق وب سایت دانشگاه و پروفایل دانشجو 

 دانشجویان گرامی با توجه به اهميت برنامه زمانبندی انتخاب واحد و شروع کالس ها مطابق تقویم اعالم شده نسبت به انتخاب واحد

 به موقع اهتمام ویژه داشته باشند. زمان انتخاب واحد به هيچ عنوان تمدید نخواهد شد. 

 صادر می گردد .21/11/98نامه معرفی نامه به دانشجویان ميهمان و معرفی نامه کارآموزی فقط تا مورخه 
 

  برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی شال


