
 0410سال تحصیلی  اولاطالعیه انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال 

از  04100به اطالع دانشجویان عزیز می رساند بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه، انتخاب واحد نیمسال تحصیلی 

 های درسی این نیمسال از طبق برنامه زمانی زیر انجام خواهد یافت. کالس 0410ماه  شهریور 01 تا 01تاریخ 

 :شروع خواهد شد 0410ماه  شهریور 72

 تاریخ ورودی/  مقطع تحصیلی ردیف

 01/10/0410الی  01/10/0410 19 ماقبلو  19ورودی  عمومیدانی، کارشناسی، و دکتری مقاطع کار 0

 01/10/0410الی  04/10/0410 11 و ماقبل 11ورودی  عمومیمقاطع کاردانی، کارشناسی، و دکتری  2

 01/10/0410الی  01/10/0410 0411و ماقبل  0411مقاطع کاردانی، کارشناسی، و دکتری عمومی ورودی  1

مقاطع مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تمام ورودی ها و جاماندگان  4

 کاردانی، کارشناسی، و دکتری عمومی
 01/10/0410الی  00/10/0410

 21/10/0410الی  20/10/0410 حذف و اضافه نیمسال اول)حداکثر دو درس( 1

 22/10/0410شنبه: یک شروع کالس ها 0

 

 ات مهمتذکر

. در صورت وجود دانشجویان گرامی با شماره دانشجویی و کلمه عبور خود وارد سامانه هم آوا خواهند شد -0

کارشناسان د مورد خود را با شماره تماس ثابت و داخلی نمشکل در ورود به سامانه یا انتخاب واحد می توان

  ؛دن(  در میان بگذارکلیک کنیدآموزش دانشکده خود )

در بازه زمانی تعیین شده در انتخاب دالیل مختلف )پیش نیاز، هم ارز، سیستمی و . . . ( ه ب دانشجویانی که بنا -7

توانند از طریق درخواست های دانشجوی در سامانه هم آوا با می امکان انتخاب واحد نداشته باشند، واحد 

درخواست و مشکل خود را به  «00410 مسالین در درس انتخاب امکان عدم اعالم درخواست»استفاده از 

 ؛آموزش دانشکده اعالم نمایند

درخواست به  و بعد از آن از طریق 00، از نیمسال دانشجویان سنوات گذشته در مقطع کارشناسیانتخاب واحد  -3

 ؛کمسیون موارد خاص در سامانه سجاد امکان پذیر خواهد بود

از طریق تکمیل  6و  5، برای نیمسال های دانشجویان سنوات گذشته در مقطع کارشناسی ارشدانتخاب واحد  -4

و بعد از آن با درخواست به کمسیون موارد خاص  2فرم تمدید سنوات در دانشکده مربوطه و برای نیمسال های 

 ؛در سامانه سجاد امکان پذیر خواهد بود

از طریق تکمیل  01و  9، برای نیمسال های (Ph.Dدانشجویان سنوات گذشته در مقطع دکتری)انتخاب واحد  -5

و بعد از آن با درخواست به کمسیون موارد  00فرم تمدید سنوات در دانشکده مربوطه و برای نیمسال های 

 ؛هد بودخاص در سامانه سجاد امکان پذیر خوا

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1415
http://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1415


 فرایند تمدید سنوات در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری به قرار زیر است: -6

 دانشجو فرم تمدید سنوات را تکمیل نموده و تصویر آنرا به استاد راهنمای خود از طریق پست الکترونیک یا

درخواست دانشجو را به ای از طریق سیستم اتوماسیون اداری  نماید. استاد راهنما طی نامه ارسال می غیره،

مدیرگروه مربوطه ارجاع می نماید که نهایتا مدیرگروه فرم مربوطه را به معاون آموزشی دانشکده جهت تمدید 

 ؛سنوات ارجاع می دهد

 7درس از واحدهای انتخاب شده و اخذ  7تنها مجاز به حذف  ،انتخاب واحداتمام زمان دانشجویان بعد از  -2

 ؛های فوق قابل تمدید نخواهد بود اریخدرس جدید خواهند بود و ت

انتخاب واحد دروس پایان نامه و آمادگی برای آزمون جامع برای دانشجویان واجد شرایط تحصیالت تکمیلی  -8

 ؛الزامی است

 ؛نتخاب واحد دانشجویان مهمان توسط دانشکده مربوطه انجام خواهد گرفتا -9

انجام توسط پردیس دانشگاهی در زمانبندی فوق  0410انتخاب واحد دانشجویان خارجی ورودیهای قبل از  -01

 خواهد شد.

نظری  -با توجه به تفکیک کد دروس واحدهای عملی و نظری دانشجویان بایستی در انتخاب دروس عملی -00

 ؛دقت نموده و با کدهای جدید واحدهای عملی و نظری درس مورد نظر را انتخاب نمایند

ا گذرانیده باشند بدلیل هم ارز بودن نباید دروس سمت دانشجویانی که دروس عمومی سمت چپ جدول ر -07

در انتخاب دروس گروه معارف اسالمی، دانشجویان عزیز فقط مجاز به انتخاب  راست جدول را انتخاب نمایند.

 می باشند.در هر ترم یک درس 

 کد درس نام درس کد درس نام درس

 0751 انقالب اسالمی ایران 0765 آشنایی با قانون اساسی

 0748 آیین زندگی 0749 عرفان عملی اسالم

 0747 (0اندیشه اسالمی) 0744 انسان در اسالم

 0743 (7اندیشه اسالمی) 0745 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 0754 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 0753 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

  

 

 معاونت آموزشی دانشگاه


