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دانشكده سالمت ،ايمني و محيط زيست
انتخاب واحد :یکشنبه مورخ  9916/6/91لغایت سهشنبه مورخ  9916/6/19بصورت اينترنتي
شروع كالسها :شنبه مورخ 9916/6/12

پايان كالسها :چهارشنبه مورخ 9916/92/12

حذف و اضافه :سهشنبه مورخ  9916/7/99و چهارشنبه مورخ 9916/7/91
* آخرين مهلت حذف اضطراري :حداكثر تا سهشنبه مورخ 9916/1/91
شروع امتحانات :شنبه مورخ 9916/92/19

پايان امتحانات :چهارشنبه مورخ 9916/99/1

كليه برنامههاي درسي در زمان انتخاب واحد ،در سايت دانشكده درج ميگردد.
 -9دانشجویان محترم مقاطع كارشناسي پيوسته در هر نيمسال تحصيلي ،فقط یك عنوان درسي (دو واحد)
از جدول دروس گروه معارف اسالمي را ميتوانند انتخاب واحد نمایند.
 -1دانشجویان محترم مقطع كارشناسيارشد در صورت گذراندن كليه دروس ،ميبایست واحد پایاننامه را
در مهلت انتخاب واحد ،اخذ نمایند .بدیهي است در صورت عدم دفاع از پایاننامه در نيمسال قبل ،باید آن
را مجدداً در نيمسال جاری ،اخذ نمایند.
 -9كليه دانشجویان پردیس خودگردان باید در روزهای یکشنبه مورخ  9916/6/91لغایت سهشنبه
 9916/6/19انتخاب واحد اوليه خود را در سيستم سما انجام داده و كل شهریه تحصيلي را به صورت
اینترنتي ،حداكثر طي مدت  14ساعت در همان برنامه سما واریز نمایند (در غير این صورت ،انتخاب واحد
مربوطه حذف گردیده و مسئوليت كامل آن به عهده دانشجو ميباشد).
 -1دانشجویاني كه به علت موضوعات آموزشي (نگذراندن واحد ،مشروطي یا  )...امکان دسترسي به برخي
از واحدها را نداشتهباشند ،باید انتخاب واحد اوليه خود را در زمان مقرر به صورت اینترنتي انجام داده و در
روز چهارشنبه  22شهريورماه با همراه داشتن پرینت آن ،به استاد مشاور و كارشناس آموزشي رشته
مربوطه مراجعه و انتخاب واحد خود را تكميل و نهايي نمایند.
 -2دانشجویان گرامي ،در تاریخهای انتخاب واحد اینترنتي ،از مراجعه حضوری به دانشکده خودداری نمایند.
 -6دانشجویان محترم ميبایست پس از انجام حذف و اضافه 1 ،نسخه از تأييديه انتخاب واحد نهايي خود پرینت
گرفته و پس از اخذ امضاهای مربوطه (دانشجو ،استاد مشاور و كارشناس آموزشي رشته) ،يك نسخه از آن را

حداكثر تا تاريخ  6971/9/67جهت درج در پرونده دانشجو ،به كارشناس رشته مربوطه تحویل دهند .مسئوليت
عدم توجه در انتخاب واحد و عدم تأیيد آن تا تاریخ فوق ،به عهده دانشجو خواهد بود.
 -7تاريخهاي اعالم شده جهت ثبت نام اينترنتي ،به هيچ عنوان تمديد نخواهدشد .لذا ضروری است دانشجویان عزیز
در موعد مقرر ،نسبت به انتخاب واحد اینترنتي اقدام نمایند .در غير اینصورت ،دانشکده هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

 -4اساتيد محترم مشاور ،در روز  11شهریور ماه برای مشاوره دانشجویان جهت انتخاب واحد در دانشکده حضور
خواهند داشت.
انتخاب واحد دانشجويان جديدالورود مهرماه  6971پس از ثبت نام ،توسط آموزش دانشكده انجام خواهدشد.
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