
1395-96 دومنيمسال  مهم انتخاب واحدبسيار اطالعيه   
  

ضروري است كليه مي باشد.   5/11/1395  لغايت 4/10/1395  از  1395-96 دومنيمسال  الكترونيكي واحد تاريخ انتخاب
  دانشجويان پرديس نسبت به انجام انتخاب واحد از طريق پرتال دانشجويي خود به شرح مراحل زير اقدام نمايند:

دروس مشخص نمودن           انتخاب واحدگزينه  منوي آموزشي كليك بر روي            پرتال دانشجوييشدن به وارد 
در منوي  ،(گروه درسي هر يك از دروس انتخابيگروه درسي وارد نمودن             تيكمورد نظر را با گذاشتن عالمت 

دروس انتخاب در جدول               .انتخاب كليك بر روي گزينه              ، مشخص شده است)گروههاي درسي مجاز
 منويكليك بر روي انتخاب واحد،  اطمينان از انجام براي              دروس انتخاب واحد شدهمشخص شدن ، واحد شده
 و كنترل دروس انتخابي. تاييديهگزينه ، آموزشي

  :ات مهمتذكر
 
  شما مجاز به هر گونه حذف و اضافه   5/11/1395  لغايت 4/10/1395  ازدربازه زماني انتخاب واحد ،

 امكان انتخاب واحد و يا حذف دروس وجود ندارد.  واحدها هستيد. پس از پايان مهلت انتخاب واحد

 يان انتخاب واحد كرده،دانشجو تنها 18/11/1395تا پايان  16/11/1395(  در بازه زماني حذف و اضافه 
 هستند. درس 2اضافه نمودن و  درس 2حذف  حداكثرمجاز به 

 

 :دروس مورد نظر شما در ليست دروس پيشنهادي نيستدر صورتي كه 

گروه آموزشي در دانشكده مربوطه در دانشگاه فردوسي،  دروس مورد نظر  حضوري به هپس از مراجع
رقمي درس، گروه درسي و نام درس الزامي است)،  8(شماره  خود را در برگه انتخاب واحد مشخص نموده

برگه انتخاب واحد را پس از تاييد گروه آموزشي (مهر و امضاي مدير گروه) به آموزش دانشكده و يا به 
 ) ارائه نماييد تا دروس مورد نظر به دروس پيشنهادي شما اضافه شود، 23آموزش پرديس (نبش رضا 

 د دروس مذكور از طريق پرتال دانشجويي خود اقدام نماييد.سپس نسبت به انتخاب واح

  
  به هر دليلي موفق   5/11/1395  لغايت 4/10/1395  ازدانشجوياني كه طبق تقويم آموزشي دانشگاه فردوسي

به انجام انتخاب واحد از طريق پرتال دانشجويي خود نشدند، پس از پرداخت شهريه ثابت، جهت گرفتن مرخصي 
 مايند.نمراجعه  )23پرديس (نبش رضاي به واحد آموزش   1395- 96اول نيمسال تحصيلي در 

  
  1395-96 دومنيمسال در  دانشجو و نامشخص بودن وضعيت مرخصي انتخاب واحدنداشتن در صورت يادآوري : 

، آموزشي دانشگاه فردوسي به آموزش كل دانشگاه گزارش شده و طبق مقررات وضعيت عدم مراجعه دانشجويان
  خراج آموزشي خواهند شد.ا

 
  واحد آموزش پرديس دانشگاهي


