
  زمان انتخاب واحددروس در  نحوه انتخاب
  

  به شرح زير اقدام نماييد دروس مورد نظر شما در ليست دروس پيشنهادي نيستدر صورتي كه: 

گروه آموزشي در دانشكده،  دروس مورد نظر خود را در برگه انتخاب واحد  حضوري به هپس از مراجع
، پس از تاييد گروه آموزشي )درس الزامي استرقمي درس، گروه درسي و نام  8شماره (مشخص نموده 

 21به آموزش دانشكده و يا آموزش پرديس واقع در رضا  برگه انتخاب واحد را )مهر و امضاي مدير گروه(
سپس نسبت به انتخاب واحد دروس  .ارائه نماييد تا دروس مورد نظر به دروس پيشنهادي شما اضافه شود

  .د اقدام نماييدمذكور از طريق پرتال دانشجويي خو
 

اند الزم است  با توجه به اينكه در برخي دروس، دانشجويان پرديس در كالسهاي درسي دانشجويان فردوسي ادغام شده
 .به نكات زير توجه نماييد گروه درسيدر مورد 

گروه درسي مربوط به حتما با  ،دروسي كه دانشجويان پرديس در كالسهاي دانشگاه فردوسي ادغام شده اند - 1
 .انتخاب شود) 200تا  1(دانشكده مربوطه 

انتخاب  ) 255تا   250(دروسي كه صرفا براي دانشجويان پرديس تشكيل شده است حتما با گروه درسي  - 2
  .مجازي است دانشجويانمربوط به فقط  255و  254الزم به يادآوري است گروه درسي . شود

 
  توجه به نكات زير ضروري استدر مورد انتخاب واحد درس پايان نامه: 

پس از اتمام واحدهاي درسي، دانشجويان ارشد بايد واحد پايان نامه و دانشجويان دكتري واحد امتحان  - 1
  .جامع را انتخاب نمايند

مشكل  ،پايان نامه+ جامع امتحان و انتخاب همزمان / )به جز در ترم آخر( پايان نامه+ درس انتخاب همزمان   - 2
 .آموزشي در پي خواهد داشت

در هر عدم انتخاب واحد پايان نامه . تا زمان فارغ التحصيلي دانشجو ملزم به انتخاب واحد پايان نامه است - 3
 .به منزله عدم مراجعه و منجر به اخراج مي شودترم، 

و مهلت ثبت نمره تا پايان .  شود مي دروس سمينار، كارورزي، و پروژه فقط در يك نيمسال تحصيلي انتخاب -4
 .نيمسال بعد مي باشد

شماره درس پايان نامه و تعداد . شماره درس پايان نامه و تعداد واحد آن در نيمسالهاي مختلف كنترل شود  - 5
 . واحد آن بايد در نيمسالهاي مختلف يكسان باشد

امتحان جامع براي مقاطع دكتري،  حتما با درس پايان نامه براي مقاطع ارشد و دكتري و واحد آمادگي براي  -6
 .انتخاب گردد) گروه درسي مربوط به دانشجويان پرديس( 250 درسي گروه

 . در پي خواهد داشتبراي دانشجو خصوصا در زمان فارغ التحصيلي را  ،مشكالت عديده آموزشي ،عدم توجه به نكات فوق

 
 واحد آموزش پرديس بين الملل


