دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین –پیشوا و قرچک
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
برنامه ریزی آموزشی

تقویم آموزشی و انتخاب واحد
نیمسال دوم
سال تحصیلی 97-98

قابل توجه دانشجویان گرامی
با احترام ضمن آرزوی سالمتی و سربلندی برای شما عزیزان در تمامی مراحل زندگی ،رعایت نکات ذیل قبل از شروع انتخاب واحد نیمسال
دوم سال تحصیلی  97-98الزامی می باشد:
 -1دانشجویان گرامی قبل از شروع زمان انتخاب واحد با مراجعه به پورتال خود از مقدار واریزی علی الحساب شهریه خود اطالع یافته و
نسبت به واریز مبلغ مشخص شده اقدام نمایند تا در زمان انتخاب واحد با توجه به حجم مراجعه کنندگان پرداخت آنها با مشکل روبرو
نشود.
 -2دانشجویان ( مقطع کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته ) نمیتواند در هر نیمسال ( غیر از نیمسال تابستان ) از  12واحد
کمتر (برای تمام وقت) و  10واحد (برای پاره وقت) و بیشتر از  20واحد انتخاب کند .در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر
 24واحد درسی باقی مانده داشته باشد حتی اگر نیمسال قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی میتواند تمام واحدهای درسی باقی
مانده را حتی در صورتی که در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب نمایند و همچنین دانشجویانی که معدل
نیمسال قبل آنها  17و یا باالتر از آن می باشد با هماهنگی گروه آموزشی خود می توانند با رعایت سایر مقررات تا سقف  24واحد درسی
انتخاب نمایند.
 -3دانشجویانی ( مقطع کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته ) که در نیمسال قبل مشروط شده اند ( معدل آنها کمتر از 12
باشد ) مجاز به انتخاب  14واحد درسی بوده و در صورت انتخاب واحد بیش از حد مجاز دروس مازاد توسط گروه آموزشی حذف خواهد
شد.
 -4دانشجویانی که طبق سرفصل مصوب گروه آموزشی نیاز به گذراندن دروس پیش دانشگاهی دارند ،می بایست در نیمسال اول و یا
نیمسال دوم تحصیل ،دروس پیش دانشگاهی مشخص شده در سرفصل را با نظر گروه آموزشی خود انتخاب و بگذرانند و در صورت عدم
انتخاب این دروس توسط دانشجو ،گروه آموزشی موظف است این دروس را به برنامه انتخاب واحد نیمسال دانشجو اضافه نموده و دروس
مازاد را از بین سایر دروس انتخابی حذف نماید.
-5دانشجویان پسر مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند و سنوات مجازآنها به پایان رسیده است (،سنوات تحصیلی مجاز در
مقطع کاردانی  5نیمسال ،کارشناسی ناپیوسته  6نیمسال  ،کارشناسی پیوسته  10نیمسال  ،کارشناسی ارشد ناپیوسته  6نیمسال و دکتری
تخصصی  12نیمسال می باشد ) در اولین فرصت و قبل از شروع زمان انتخاب واحد با مراجعه به گروه آموزشی خود و امور مشمولین نسبت
به دریافت مجوز ادامه تحصیل از حوزه نظام وظیفه اقدام نمایند و در صورت عدم اخذ مجوز نظام وظیفه ،مجاز به ثبتنام در نیمسال دوم
سال تحصیلی  97-98نمیباشند .در صورت عدم مراجعه دانشجو و انتخاب واحد بدون دریافت مجوز ،امورآموزش موظف است دروس
انتخابی دانشجو را حذف نماید و عواقب این امر به عهده دانشجو می باشد.
 -6رعایت پیشنیاز و همنیاز در انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد و طبق آییننامه آموزشی (رعایت پیشنیاز و همنیاز فقط طبق
چارت درسی تایید شده در گروه های آموزشی می باشد) .در صورت عدم رعایت پیشنیاز و هم نیاز و یا کنترل سقف واحدها ،آموزش واحد
تا قبل از شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی  97-98موارد عدم رعایت پیشنیاز و همنیاز را بررسی نموده و نسبت به حذف دروسی
که بدون توجه به این موضوع انتخاب شده اند اقدام خواهد نمود و مسئولیت عواقب این امر به عهده دانشجو می باشد.
 -7در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیشنیاز نمره قبولی کسب نکند و یا برابر مقررات در کالسهای درس یا دروس پیشنیاز
شرکت نموده اما سرانجام در پایان ترم آن درس را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه آموزشی مربوطه آن درس یا دروس وابسته در
یکی از نیمسالهای بعدی انتخاب و بگذراند .

 -8دانشجویان در اخذ دروس گروه معارف باید دقت نمایند در هر نیمسال فقط یک درس از دروس گروه معارف را انتخاب نمایند .در غیر
اینصورت درسهای معارف اضافی حذف خواهند شد .لذا الزم است دانشجویان از همین نیمسال با توجه به نیمسالهای احتمالی باقیمانده
تا فارغ التحصیلی به گونه ای برنامه ریزی نمایند که در نیمسال فارغ التحصیلی تنها یک درس از گروه معارف برای آنها باقی بماند.
 -9دانشجویان موظفند عالوه بر دروس خود  ،دروس آشنایی با قرآن و وصایای حضرت امام خمینی(ره) را نیز در زمان تحصیل انتخاب و
بگذرانند و دانشجویانی که در مقطع قبلی خود این دروس را گذرانده اند نیازی به انتخاب مجدد این دروس نمی باشند .همچنین
دانشجویان این دروس را می توانند در تمامی نیمسال ها و بدون رعایت سقف مجاز دروس انتخابی خود اخذ نمایند.
 -10درس اختیاری «آشنایی با مبانی دفاع مقدس» می تواند جایگزین یکی از دروس هم وزن (2واحد درسی یا کمتر) از مجموعه دروس
انتخابی یا اختیاری چارت درسی گردد .در صورتی که در چارت ،مجموعه دروس انتخابی یا اختیاری وجود ندارد و یا دارد اما جایگزینی
درس دفاع مقدس امکانپذیر نیست ،دانشجویان عالقمند می توانند آن را خارج از سقف واحدها انتخاب نمایند.
 -11دانشجویان گرامی پس از اتمام مهلت مقرر حذف و اضافه با مراجعه به سامانه اطالع رسانی آموزش ( پورتال آموزشی دانشجو ) و
بررسی نهایی دروس انتخابی خود از مشخصه ها ی دروس حذف یا ادغام شده اطالع یافته و برنامه ترمی خود را تنظیم نمایند .
 -12دانشجویان گرامی در زمان انتخاب واحد به تاریخ امتحانات دروس نیز توجه کافی داشته باشید بدیهی است در صورت عدم دقت و اخذ
دروس با تداخل تاریخ امتحان آموزش هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .
 -13یادآوری میگردد شروع کالسهای نیمسال دوم سال تحصیلی  97-98روز شنبه تاریخ  ، 97/11/13پایان کالسها روز پنجشنبه تاریخ
 ، 98/03/23شروع امتحانات  98/03/25و پایان امتحانات  98/04/06خواهد بود.
 -14انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی  97-98به صورت اینترنتی بوده و طبق تقویم آموزشی مندرج در جدول الف برای دانشجویان
هر ورودی از ساعت  9صبح همان روز شروع و لغایت  9صبح روز بعد ادامه خواهد داشت همچنین دانشجویانی که در زمان مقرر موفق به
انتخاب واحد نشده باشند می توانند از تاریخ  97/11/14لغایت ( 97/11/18زمان ثبت نام با تأخیر) از طریق اینترنت انتخاب واحد نمایند ،
همچنین انتخاب واحد دانشجویان ورودی سال  92و قبل از سال  ( 92کلیه مقاطع ) با رعایت سایر مقررات آموزشی به صورت حضوری و
توسط کارشناسان گروه های آموزشی در بازه زمانی انتخاب واحد (  97/11/06لغایت  ) 97/11/11انجام می شود.
 -15انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برابر مقررات و قوانین مقطع تحصیلی و برابر تقویم آموزشی مندرج در
جدول الف انجام خواهد شد( .حداقل واحد برای دانشجویان کارشناسی ارشد  8و حداکثر  14واحد می باشد و برای دانشجویان دکتری
حداقل  6و حداکثر  10واحد می باشد)
 - -16در صورتی که نام دانشجو در لیست کامپیوتری حضور و غیاب کالسی ذکر نشده باشد ،شرکت او در کالس و اضافه نمودن نام وی به
صورت دستنوی س توسط استاد ،بدون معرفی نامه کتبی آموزش ،فاقد اعتبار است و مسؤولیت عدم رعایت موضوع مذکور به عهده دانشجو
می باشد.
 -17دانشجویانی که در نیمسال قبل ،میهمان بوده اند باید جهت ارسال ریز نمرات خود از دانشگاه مقصد به این واحد دانشگاهی اقدام الزم
بعمل آورند تا با مشکل انتخاب واحد مواجه نگردند.
 -18دانشجویان میهمان از سایر واحدهای دانشگاهی ،ملزم به رعایت ضوابط و مقررات این واحد دانشگاهی می باشند.
 -19دانشجویان گرامی جهت اطالع از آخرین وضعیت دروس انتخابی خود حداقل هر هفته یکبار به پورتال خود مراجعه نموده و به پیام
های موجود در پورتال توجه ویژه داشته باشند.

الف  -جدول زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

روز

تاریخ

سال ورود

مقطع تحصیلی

دانشکده های مجاز

شنبه

97/11/06

93

کارشناسی

کلیه رشته ها

یک شنبه

97/11/07

94

کارشناسی

کلیه رشته ها

دو شنبه

97/11/08

95

کلیه مقاطع

دانشکده های کشاورزی  ،علوم پایه و علوم زیستی

سه شنبه

97/11/09

95

کلیه مقاطع

دانشکده علوم انسانی،پرستاری ومامایی

چهار شنبه

97/11/10

96

کلیه مقاطع

کلیه رشته ها

پنج شنبه

97/11/11

97

کلیه مقاطع

کلیه رشته ها

ب  -جدول زمان انتخاب واحد با تاخیر نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98
روز

تاریخ

سال ورود

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

یک شنبه

97/11/14

93

کارشناسی

کلیـــــــــه رشــــــــته ها

دو شنبه

97/11/15

94

کلیه مقاطع

کلیـــــــــه رشــــــــته ها

سه شنبه

97/11/16

95

کلیه مقاطع

کلیـــــــــه رشــــــــته ها

چهار شنبه

97/11/17

96

کلیه مقاطع

کلیـــــــــه رشــــــــته ها

پنجشنبه

97/11/18

97

کلیه مقاطع

کلیـــــــــه رشــــــــته ها

ج  -جدول زمان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98
روز

تاریخ

سال ورود

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

یک شنبه

97/11/28

93

کارشناسی

کلیـــــــــه رشــــــــته ها

دوشنبه

97/11/29

94

کلیه مقاطع

کلیـــــــــه رشــــــــته ها

سه شنبه

97/11/30

95

کلیه مقاطع

کلیـــــــــه رشــــــــته ها

چهارشنبه

97/12/01

96

کلیه مقاطع

کلیـــــــــه رشــــــــته ها

پنجشنبه

97/12/02

97

کلیه مقاطع

کلیـــــــــه رشــــــــته ها

با تشکر فراوان
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

