ن
تقویم ثبت انم نیمسال اول  97-98دا ش گاه آزاد اسالمی مرکز صباشهر
 -1برنامه ثبت نام (به صورت اینترنتی)  :از روز یکشنبه  97/06/18تا روز پنجشنبه 97/06/22
برنامه ثبت نام
*

روز

ورودی  /رشته

ساعات ثبت نام

تاریخ

کارشناسی ارشد
1

از ساعت  14روز 97/06/18
یکشنبه

و

لغایت

97/06/18

ساعت  13روز 97/06/19

ورودی های  93و ما قبل حقوق (کارشناسی)

از ساعت  14روز 97/06/19
2

ورودی های  94و  95حقوق (کارشناسی)

لغایت

دوشنبه

97/06/19

سه شنبه

97/06/20

چهارشنبه

97/06/21

از ساعت  14روز 97/06/21

و

و

لغایت

پنجشنبه

97/06/22

ساعت  23روز 97/06/22

ساعت  13روز 97/06/20
3

4

از ساعت  14روز 97/06/20

ورودی های  96حقوق و  96روانشناسی
(کارشناسی)

لغایت
ساعت  13روز 97/06/21

ثبت نام با تاخیر تمامی ورودی ها و رشته ها

 -2شروع و پایان کالس ها  :از  97/06/24لغایت 97/10/13
 -3برنامه حذف و اضافه (بصورت اینترنتی)  :از روز یکشنبه  97/07/08لغایت پنجشنبه 97/07/12
برنامه حذف و اضافه
روز

تاریخ

ساعات ثبت نام

*

ورودی  /رشته

یکشنبه

97/07/08

از ساعت  14تا  13روز بعد

2

ورودی های  94و  95حقوق (کارشناسی)

دوشنبه

97/07/09

از ساعت  14تا  13روز بعد

3

ورودی های  96حقوق و  96روانشناسی (کارشناسی)

سه شنبه

97/07/10

از ساعت  14تا  13روز بعد

چهارشنبه

97/07/11

و

و

پنجشنبه

97/07/12

 1کارشناسی ارشد و ورودی های  93و ما قبل حقوق (کارشناسی)

4
حذف و اضافه با تاخیر تمام ورودی ها و تمام رشته ها

از ساعت  14تا  23روز
97/07/12

 -4برنامه امتحانات  97/10/15 :لغایت 97/10/27
ثبت نام فقط در موعد مقرر صورت پذیرفته و ثبت نام دانشجویان در خارج از موعد مقرر و به صورت دستی امکان پذیر نمی باشد.
 دانشجویان محترم می توانند جهت تسریع در روند ثبت نام و انتخاب واحد و جلوگیری از ازدحام در ایام ثبت نام از هم اکنون نسبت به
پرداخت شهریه تحصیلی خود به صورت اینترنتی اقدام نمایند.
رعایت پیش نیاز دروس مطابق سرفصل به عهده دانشجو می باشد و در صورت عدم رعایت پیش نیاز دانشگاه مجاز به حذف دروس می باشد.

جزئیات انتخاب واحد نیمسال اول
سال تحصیلی 97/98
 -1انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان صرفاً بصورت اینترنتی می باشد ،لذا از مراجعه حضوری به
واحدآموزش جداً خودداری نمایید .
 -2هر دانشجو ،در هر ترم ،تنها مجاز به اخذ فقط یک درس از دروس گروه معارف می باشد.
 -3رعایت پیشنیاز دروس مطابق با چارت رشته ،به عهده دانشجو می باشد؛ لذا در اخذ
دروس ،حتماً و الزاماً رعایت پیشنیاز دروس را انجام دهید.
 - 4رعایت سقف واحد ترم به عهده دانشجو می باشد لذا حتماً و الزاماً سقف واحدهای مجاز برای یک

ترم را رعایت نمایید(.سقف انتخاب واحد برای یک ترم تحصیلی  20واحد می باشد،
دانشجویان مشروط حداکثر 14واحد ،دانشجویان با معدل  17و باالتر  24واحد همچنین
دانشجویانی که حداکثر  24واحد تا فارغالتحصیلی فاصله دارند نیز  24واحد )
 - 5به مـنظور سهولت در امر انتـخاب واحد ،قبـل از فرارسیدن موعد مقرر  ،نـسبت به تسویه حـساب و
پرداخت بدهی قبلی و همچنین پرداخت  % 50شهریه ترم جدید به صورت علیالحساب اقدام نمایید.
 - 6با توجه به عدم تشکیل بـرخی از کالس ها (به دلیل به حد نصاب نرسیدن) ،در هر ترم ،پس از اتمام
زمان انتخاب واحد،کالس های مذکورحذف می گردند .لذا به منظور آگاهی کامل ،برنامه هفتگی خود
را از طریق سامانه دانشجویی (پورتال دانشجویی ) بررسی نمایید و به اطالعیههای مندرج در تابلوهای
اعالنات توجه فرمایید تا ازعدم تشکیل احتمالی کالس ها آگاهی حاصل نمائید.

-7برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در امر انتخاب واحد  ،ضمن بررسی دقیق از سنوات تحصیلی
،تعداد ترم های مشروطی و یا مسدود بودن سامانه دانشجویی ،قبل از فرارسیدن زمان انتخاب
واحد به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایید.
 -8جهت انتخاب واحد الزاماً
استفاده نمایند.

از پورتال دانشجویی به نشانی www.sabashahriau.ac.ir

