اطالعیه انتخاب واحد نیمسال اول  97ـ 96
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
بدین وسیله انتخاب واحد نیمسال اول  96/97به شرح ذیل اعالم می گردد لذا مطالعهه

دییها ایهن اطالعیهه و

رعایت مفاد آن الزامی است .

الف ) نکات مورد توجه :
.1

انتخاب واحد برا کلیه

رشتهه ها ( بند ب اطالعیه ) انجام خواهد شد .

رشتهه ها بر اساس جهدول زمههان بند

 .2بر اساس برنامه ریز انجام شده انتخاب واحد منحصراً به صورت اینترنتی به نشانی

 www.iausari.ac.irبوده

 ،لذا از مراجعه حضور به دانشگاه خوددار فرمایید.
 .3داشتن آگاهی کامل از وضعیت تحصیلی ( شامل تعداد ترم های مشروطی  ،تعداد واحد های گذرانده شده  ،معدل کل و  ) ...از ضروریات
امر تحصیل می باشدلذا الزم است از طریا سایت اینترنتی موضوع را پیگیر و اطالع کامل حاصل نمایید .

 .4در صورتی که اح تمال می دهید با انتخاب دروس بیشتر مشروط می شوید  ،تعداد واحهد هها کمتهر را انتخهاب
نمایید تا در روند تحصیلی شما خللی ایجاد نشود  .همچنین با مدیر محترم گروه مربوطه ارتباط نزدیه
چگونگی پیشرفت تحصیلی در مقاطع باالتر را جویا شوید  .چهرا که ادامه
( کارشناسی ارشد  ،دکتری ) مایه

داشهته و

تحصیلی دانشجویان در مقاطع بهاالتر

افتخار و سرافراز دانشگاه خواهد بود.

 .5دانشجویان دوره ا می توانند تا سقف «  20واحد » و در صورت داشتن معدل « باال  » 17با تایید گروه آموزشی تا
سقف «  » 24واحد انتخاب نمایند .و انتخاب کمتر از «  12واحد » مغایر با آیین نامه

آموزشی اسهت و دانشهجویان

آموزش معلمان حدایل «  » 8و حداکثر «  » 15واحد می توانند انتخاب نمایند .
 .6دانشجویان نظام دوره ا مشروطی « معدل کمتر از  » 12فقط می توانند با رعایت سایر مقهررات تها سهقف « » 14
واحد و دانشجویان آموزش معلمان مشروطی تا سقف «  » 10واحد انتخهاب نماینهد  .و در صهورت عهدم رعایهت و
انتخاب بیش از سقف مجاز  ،آموزش در هر مرحله ا از تحصیل که اطالع یابد برابهر مقهررات ایهدام بهه حهذ
واحدها تا سقف مجاز نموده و وجه شهریه هم به هیچوجه مسترد نخواهد شد.

 .7دانشجویان نظام دوره ا و آموزش معلمان ( ترم آخر که با اخذ  24واحد « بدون احتساب وصایای حضرت امام ( ره ) و آشنایی با قرآن
کریم ) فارغ التحصیل می شوند بدون رعایت پیش نیاز و شرط معدل ( مشرروطی ) و با رعایت سایر مقررات آموزشی ،
می توانند ضمن ارتباط با مسؤول رشته مربوط و پس از صدور مجوز الزم نسبت به اخذ  24واحد درسی ایهدام
نمایند .
 .8دانشجویان در انتخاب درو س دییقاً پیش نیاز و هم نیاز را رعایت نموده در غیر این صورت عوایب ناشهی از آن
به عهده

دانشجو بوده و شهریه پرداختی نیز مسترد نخواهد شد.

 .9با توجه به سرفصل هایی که در اختیار دانشجویان محترم می باشد با توجه به کد درس رشهته خهود  ،نسهبت بهه
انتخاب دروس عمومی ،پایه  ،تخصصی و  ...ایدام و سعی شود بر اسهاس سهال ورود خهود نسهبت بهه انتخهاب

دروس ایدام و از انتخاب دروس با سایر ورود ها خوددار شود  (.رعایت ترم بندی)
 .10دانشجویانی که وضعیت تحصیلی آنان طور است که برابر مهاده

 46آیهین نامهه

آموزشهی ام هان ادامهه

تحصیل برایشان میسر نیست و مشمول اخراجی می باشند ایدام به انتخاب واحد ننماینهد و در صهورت انتخهاب
واحد هیچ گونه مسؤو لیتی متوجه آموزش نخواهد بودو آموزش برابر مقررات در هر مرحله از تحصیل کهه اطهالع
یابد ایدام به حذ

کلیه دروس نموده و شهریه پرداختی نیز مسترد نخواهد شد.

 .11یبل از انتخاب واحد می بایستی بدهی ترم ها گذشته و شهریه ترم جار

به شرح ذیل واریز گردد :



پرداخت بدهی ترم ها گذشته اعم از کسر واریز  ،چ



دانشجویان می بایستی پس از محاسبه کل شهریه ( ثابت و متغییر ) و واریز آن به روش پرداخت ال ترونی هی از طریها

و سفته وصول نشده یبل از اخذ دروس الزامی است .

سایت دانشگاه  ،نسبت به اخذ دروس ایدام نمایند.



دانشجویان گرامی جهت اطالع بیشتر در خصوص شهریه به سایت دانشگاه مراجعه فرمایید.

 .12انتخاب واحد طبا جدول زمان بند الزامی است .
 .13شروع و اتمام رسمی کالس ها :
 .14زمان حذ

و اضافه از تاریخ :

 .15امتحانات از تاریخ :

 96/06/25تا 96/10/14
 96/07/10تا 96/07/13
 96/10/16تا 96/10/28

 .16تاكید می شود دانشجویان عزیز  ( 10ده ) روز بعد از پایان رسمی انتخاب واحد حتماً به سایت دانشگاه جهت اطالع از آخرین
وضعیت تغییرات و جابجایی دروس انتخابی خودشان به علت حد نصاب نرسیدن كالس ها و هم چنین جابجایی ساعت امتحان
مراجعه نمایند.

ب) جدول زمانبندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری:

حذف و اضافه

انتخاب واحد

عنوان فعالیت
دانشجويان برتر علمي كليه ي رشته ها

زمان

( معدل كل باالی ) 18

 12شهریور 96

كليه دانشجويان رشته هاي علوم انساني

13و 16و  17و  18و  20و  22شهریور 96

كليه دانشجويان رشته هاي پزشکي و كشاورزي

 14و16و  17و  18و  21و  22شهریور 96

كليه دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي ؛ علوم پايه و هنر

15و 16و  17و  18و  19و  22شهریور 96

كليه مقاطع تحصيلي در رشته هاي علوم پزشكي و كشاورزي

 10و  13مهر 96

كليه مقاطع تحصيلي در رشته هاي علوم انساني

 11و  13مهر 96

كليه مقاطع تحصيلي در رشته هاي فني و مهندسي  ،علوم پایه و هنر

 12و  13مهر 96

به طور کلی مفاد این اطالعیه به عنوان ابالغ رسمی به دانشجویان بوده  ،در صورتی که مغایر مفاد آن انتخاب واحد صورت
گیرد صر

انتخاب واحد و داشتن تاییدیه رایانه ا سلب مسؤولیت نخواهد کرد و آموزش در هر مرحله ا که اطالع یابد

برابر مقررات ایدام به حذ

واحد ها نموده و در این صورت هیچ گونه مسؤولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود و وجهی هم

مسترد نخواهد شد و علیهذا آموزش دانشگاه فقط به صالح و موفقیت و بهبود وضعیت تحصیلی و علمی دانشجویان این
واحد می اندیشد و این بهبود تحقا نمی یابد مگر این ه الفبا اولیه

آموزش یعنی « مقررات  ،مشارکت و هم ار » حاکم

باشد و ما به رعایت مقررات  ،نظم  ،مشارکت و هم ار هرچه بیشتر نیازمند بوده و رجاء واثا داریم که با سعه صدر در
برخورد با مش الت یار و یاور ما خواهید بود.

ستاد انتخاب واحد

