تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 7981-89
دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست
انتخاب واحد :دوشنبه مورخ  7981/6/78لغایت جمعه مورخ  981/ 6/39بصورت اینترنتی
حذف و اضافه :شنبه مورخ  7981/1/1الی یکشنبه مورخ 7981/1/9
شروع کالس ها :شنبه مورخ  7981/6/32پایان کالس ها :چهارشنبه مورخ 7981/71/78
آخرین مهلت حذف اضطراری  :حداکثر تا شنبه مورخ  (7981/8/71مراجعه حضوری به آموزش)
شروع امتحانات  :شنبه مورخ  7981/71/33پایان امتحانات  :چهارشنبه مورخ 7981/77/71

کلیه برنامه های درسی در زمان انتخاب واحد ،در سایت دانشکده درج می گردد.
انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود مهرماه  7981پس از ثبت نام ،توسط آموزش دانشکده انجام خواهد شد.

 -1دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی پیوسته در هر نیمسال تحصیلی  ،فقط یک عنوان درسی (دو واحد) از جدول دروس گروه معارف
اسالمی را می توانند انتخاب واحد نمایند .در ضمن ترتیب اخذ واحدهای گروه معارف را با توجه به نامه شماره /772311د 7231/مورخ
 7231/71/31که در لینک زیر قابل مشاهده می باشد ،اخذ نمایند در غیر اینصورت عواقب آن به عهده دانشجو بوده و کارشناسان رشته
مجاز به حذف درس خواهند بود.
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 -2دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد در صورت گذراندن کلیه دروس ،می بایست واحد پایان نامه را در مهلت انتخاب واحد ،اخذ
نمایند .بدیهی است در صورت عدم دفاع از پایان نامه در نیمسال قبل  ،باید آن را مجدداٌ در نیمسال جاری ،اخذ نمایند.
 -3کلیه دانشجویان پردیس خودگردان باید در روزهای دوشنبه مورخ  7981/6/78لغایت جمعه  7981/6/39انتخاب واحد اولیه خود را
در سیستم سما انجام داده و کل شهریه تحصیلی را به صورت اینترنتی ،حداکثر طی مدت  84ساعت در همان برنامه سما واریز نمایند.
(در غیر این صورت ،انتخاب واحد مربوطه حذف گردیده و مسئولیت کامل آن به عهده دانشجو می باشد).
 -4دانشجویانی که به علت موضوعات آموزشی (نگذراندن واحد ،مشروطی یا  )...امکان دسترسی به برخی از واحدها را نداشته باشند ،باید
انتخاب واحد اولیه خود را در زمان مقرر به صورت اینترنتی انجام داده و در روز چهارشنبه  37شهریورماه با همراه داشتن پرینت آن ،به
استاد مشاور و کارشناس آموزشی رشته مربوطه مراجعه و انتخاب واحد خود را تکمیل و نهایی نمایند.
 -5دانشجویان گرامی ،در تاریخ های انتخاب واحد اینترنتی ،از مراجعه حضوری به دانشکده خودداری نمایند.
 -6دانشجویان محترم می بایست پس از انجام حذف و اضافه 3 ،نسخه از تأییدیه انتخاب واحد نهایی خود پرینت گرفته و پس از اخذ
امضاهای مربوطه) دانشجو ،استاد مشاور و کارشناس آموزشی رشته( ،یك نسخه از آن را حداکثر تا تاریخ  7981/1/78جهت درج در

پرونده دانشجو ،به کارشناس رشته مربوطه تحویل دهند .مسئولیت عدم توجه در انتخاب واحد و عدم تأیید آن تا تاریخ فوق ،به عهده
دانشجو خواهد بود.
 -7تاریخ های اعالم شده جهت ثبت نام اینترنتی ،به هیچ عنوان تمدید نخواهدشد ،لذا ضروری است دانشجویان عزیز در موعد مقرر ،نسبت به
انتخاب واحد اینترنتی اقدام نمایند .در غیر اینصورت ،دانشکده هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 -8اساتید محترم مشاور ،در روز  79شهریور ماه برای مشاوره دانشجویان جهت انتخاب واحد در دانشکده حضور خواهند داشت.
آدرس سایت انتخاب واحدwww.medical.sbmu.ac.ir :

اداره آموزش دانشكده

