
  

        

        بـــرگه انتـــخاب واحـــدبـــرگه انتـــخاب واحـــدبـــرگه انتـــخاب واحـــدبـــرگه انتـــخاب واحـــد

        

        نام استادنام استادنام استادنام استاد        واحدواحدواحدواحد        نام درسنام درسنام درسنام درس        شماره درسشماره درسشماره درسشماره درس        گروهگروهگروهگروه        ::::نام دانشكدهنام دانشكدهنام دانشكدهنام دانشكده        ::::ششششممممااااررررهههه    ددددااااننننششششججججوووويييييييي

          

        ::::نام گروه آموزشينام گروه آموزشينام گروه آموزشينام گروه آموزشي        ::::نننناااامممم    وووو    نننناااامممم    خخخخااااننننووووااااددددگگگگيييي

          

        ::::رشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيلي        ::::ممممققققططططعععع    تتتتححححصصصصييييلللليييي

          

        تتتتووووضضضضييييححححااااتتتت

 . . . . دانشجو موظف است قبل از تكميل فرم انتخاب واحد شهريه خود را به طور كامل پرداخت نمايددانشجو موظف است قبل از تكميل فرم انتخاب واحد شهريه خود را به طور كامل پرداخت نمايددانشجو موظف است قبل از تكميل فرم انتخاب واحد شهريه خود را به طور كامل پرداخت نمايددانشجو موظف است قبل از تكميل فرم انتخاب واحد شهريه خود را به طور كامل پرداخت نمايد •

دانشجو موظف است در تكميل فرم و نوشتن شماره دانشجويي، شماره درس و گروه درس دقت الزم را دانشجو موظف است در تكميل فرم و نوشتن شماره دانشجويي، شماره درس و گروه درس دقت الزم را دانشجو موظف است در تكميل فرم و نوشتن شماره دانشجويي، شماره درس و گروه درس دقت الزم را دانشجو موظف است در تكميل فرم و نوشتن شماره دانشجويي، شماره درس و گروه درس دقت الزم را  •

 ....بنمايدبنمايدبنمايدبنمايد

واحد مجاز اقدام واحد مجاز اقدام واحد مجاز اقدام واحد مجاز اقدام دانشجو موظف است با توجه به معدل ترم قبل خود نسبت به انتخاب حداقل و حداكثر دانشجو موظف است با توجه به معدل ترم قبل خود نسبت به انتخاب حداقل و حداكثر دانشجو موظف است با توجه به معدل ترم قبل خود نسبت به انتخاب حداقل و حداكثر دانشجو موظف است با توجه به معدل ترم قبل خود نسبت به انتخاب حداقل و حداكثر  •

 ....نمايدنمايدنمايدنمايد

 ....دانشجو موظف است رعايت دروس پيشنياز را در انتخاب دروس بنمايددانشجو موظف است رعايت دروس پيشنياز را در انتخاب دروس بنمايددانشجو موظف است رعايت دروس پيشنياز را در انتخاب دروس بنمايددانشجو موظف است رعايت دروس پيشنياز را در انتخاب دروس بنمايد •

( ( ( ( دانشجو موظف است پس از تكميل فرم و تحويل آن به كارشناس آموزش، از طريق پرتال دانشجويي دانشجو موظف است پس از تكميل فرم و تحويل آن به كارشناس آموزش، از طريق پرتال دانشجويي دانشجو موظف است پس از تكميل فرم و تحويل آن به كارشناس آموزش، از طريق پرتال دانشجويي دانشجو موظف است پس از تكميل فرم و تحويل آن به كارشناس آموزش، از طريق پرتال دانشجويي  •

 ....واحدهاي درسي انتخاب شده را كنترل نمايندواحدهاي درسي انتخاب شده را كنترل نمايندواحدهاي درسي انتخاب شده را كنترل نمايندواحدهاي درسي انتخاب شده را كنترل نمايند))))منوي تاييديهمنوي تاييديهمنوي تاييديهمنوي تاييديه    –منوي آموزشي منوي آموزشي منوي آموزشي منوي آموزشي 

صورت انتخاب نشدن واحدهاي درسي و يا اشتباه در دروس انتخابي در اسرع صورت انتخاب نشدن واحدهاي درسي و يا اشتباه در دروس انتخابي در اسرع صورت انتخاب نشدن واحدهاي درسي و يا اشتباه در دروس انتخابي در اسرع صورت انتخاب نشدن واحدهاي درسي و يا اشتباه در دروس انتخابي در اسرع     دانشجو موظف است دردانشجو موظف است دردانشجو موظف است دردانشجو موظف است در •

  . وقت به واحد آموزش مراجعه نمايدوقت به واحد آموزش مراجعه نمايدوقت به واحد آموزش مراجعه نمايدوقت به واحد آموزش مراجعه نمايد

          

          

          

          

          

          

          

        ....ددددرررر    صصصصووووررررتتتت    ععععددددمممم    ررررععععااااييييتتتت    مممموووواااارررردددد    ففففووووقققق    ممممسسسسئئئئووووللللييييتتتت    ههههرررر    گگگگووووننننهههه    ااااششششككككاااالللليييي    ببببرررر    ععععههههددددهههه    ددددااااننننششششججججوووو    ببببووووددددهههه    وووو    ححححقققق    ااااععععتتتتررررااااضضضض    نننندددداااارررردددد

  امضای دانشجو:                                                    :                                                    :                                                    :                                                    تاريخ تكميل فرمتاريخ تكميل فرمتاريخ تكميل فرمتاريخ تكميل فرم

  


