
 1401-1402 دومانتخاب واحد )ثبت نام اصلی( نيمسال  اطالعيه

 با عرض سالم خدمت دانشجويان عزيز و آرزوي سالمتي

 ماه بهمن 5 چهارشنبه لغايت ماه بهمن 3 دوشنبهروز از  1140-2140 دومسال مدر نی دانشگاه میبد به اطالع می رساند زمان انتخاب واحد

 خواهد بود. حضوريبصورت و  ماه بهمن 8و شروع کالسها از   1140

 بر اين اساس توجه به نکات زير ضروري است:

دانشجویان عزیز تاریخ های  الزم استقرار دارد. در قسمت منوی آموزش سایت دانشگاه میبد  روی 1401-1402 دومنیمسال  تقويم آموزشي -

 مهم این تقویم را مورد توجه قرار دهند.

حتي کساني که ) .ضروری استمشخص شده  یزمانبازه همه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در اصلی برای انتخاب واحد  -

 پايان نامه براي آنها باقي مانده است.(امتحان جامع، رساله يا فقط واحد 

 خواهد بود. انصراف از تحصیلعدم انتخاب واحد در موعد مقرر به منزله عدم ثبت نام و  -

مجاز به انتخاب  بهمن ماه 5و  4در دو روز آخر ثبت نام يعني در تاريخ را انجام نداده اند فقط  ثبت نام مقدماتيدانشجویانی که   -

 واحد هستند.

و بعد از اتمام انتخاب واحد از به حد نصاب رسیدن کالسهای  از ثبت واحدهای درسی خود اطمینان حاصل نمایید بعد از انجام انتخاب واحد حتماً -

 یابید.درسی بخصوص دروس عمومی اطمینان 

خواهد بود. توجه به این نکته ضروری است دانشجویانی که دروسشان به  26/11/1140تا  23/11/1140زمان حذف و اضافه از تاريخ  -

در این بازه زمانی نسبت به اضافه نمودن دروس خود اقدام نمایند که بعد از این تاریخ امکان حذف یا  حد نصاب الزم نرسیده و حذف شده ، حتماً

 اضافه نمودن هیچ درسی وجود ندارد.

 واحد امکان پذیر است. 17تا سقف انتخاب واحد با تأخیر تنها  -

دارند نسبت به پرداخت بدهی خود قبل از شروع انتخاب واحد اقدام نمایند تا در جریان ثبت نام دچار مشکل  بدهي شهريهدانشجویانی که  -

 تماس حاصل نمایند.(  03533212336 )سرکار خانم غنی پورنشوند. در صورت مشکل در پرداخت از طریق سامانه می توانند با امور مالی دانشگاه 

، امکان ثبت نام ندارند مگر آنکه مجوز ادامه تحصیل ترم مشروطي 2ترم مشروطي و کارشناسي ارشد با  3کارشناسي با دانشجویان  -

سامانه گلستان بررسی در کمیسیون موارد خاص، در برای آنان از کمیسیون موارد خاص دانشگاه صادر شود. بنابراین نسبت به تکمیل درخواست 

 دانشگاه اقدام نمایند.

 5در  پايان مي يابد. کالسهاي آموزشي 1402خرداد  10آغاز شده و در تاريخ  ماه بهمن 8از روز شنبه  اولکالسهای نیمسال  -

 پایان می یابد. 00:71شروع و تا ساعت صبح  30:8از ساعت  بازه زماني  4روز هفته از شنبه تا پنج شنبه و در 

کارشناسان آموزش مدیران محترم گروه وصورت داشتن سوال یا مشکل در انتخاب واحد، دانشجویان عزیز می توانند در ساعات اداری با در  -

 دانشکده خود تماس بگیرند : 

  03533212401 )خانم اسالمي( دانشکده مهندسي -

  03533212801 )خانم برزگر( دانشکده الهیات -

 03533212601 )خانم محمدي نیا( دانشکده علوم انساني -

  

 دانشگاه میبدآموزش            

 


