بسمه تعالی
موارد مهم انتخاب واحد نیمسال  – 169مقطع کارشناسی
 -9تا اطالع ثانوی ،در ایام انتخاب واحد نیمسال  169در سیستم سما ،پیشنیازی دروس افتاده رفع نخواهد شد .به عبارت دیگر ،سیستم بصورت روال نرمال برای انتخاب
واحد آماده خواهد بود .در صورت اخذ تصمیماتی برای رفع پیش نیازی دروس افتاده از طرف شورای آموزشی دانشگاه ،این تصمیمات روز دوشنبه مورخ 9916/26/02
از طریق وبسایت دانشکده آگهی خواهد شد.
نکته مهم :دانشجویان محترم ،جهت انتخاب دروسی که قبال در آن مردود شدهاند ،باید در ایام «انتخاب واحد» اقدام نمایند ،نه ایام «حذف و اضافه» .به
عبارت دیگر ،دانشجویان در ایام «حذف و اضافه» قادر نخواهند بود دروس افتاده را اخذ نمایند .در صورت عدم رعایت مورد مذکور از طرف
دانشجویان ،ادا ره آموزش دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال انتخاب واحد دانشجویان بر عهده نخواهد داشت.

 -0حداقل تعداد واحد اخذ شده برای دانشجویان ،نباید از:
 90واحد برای دانشجویان ورودی  12و ماقبل ،و همچنین برای دانشجویان ورودی  19و مابعد
 91واحد برای دانشجویان ورودی  19و یا 10
کمتر باشد.

 -9حداکثر تعداد واحد اخذ شده برای دانشجویان (غیر مشروط)  02واحد میباشد .دانشجویانی که در نیمسال  150معدل آنها  91و باالتر (معدل الف) می باشند ،و یا
دانشجویانی که حداکثر تعداد  01واحد (با تایید مدیر گروه) برای فارغالتحصیلی باقیمانده دارند ،میتوانند تا حداکثر  01واحد اخذ نمایند.

 -1دانشجویانی که در نیمسال  150مشروط شدهاند (دانشجویان با معدل کمتر از :)90
اگر ورودی  12و ماقبل ،و همچنین  19و مابعد میباشند ،باید مابین  90تا  91واحد
اگر ورودی  19و یا  10میباشند ،باید دقیقا  91واحد
اخذ نمایند

 -5هر دانشجو در هر ترم فقط یک درس از دروس معارف را می تواند اخذ نماید ،مگر آنکه دانشجو حداقل  992واحد درسی گذرانده باشد .جدول دروس معارف و
نکات مربوط به انتخاب آنها در صفحات آتی ذکر شده است .دانشجویان دقت نمایند که درس «دانش خانواده و جمعیت» جزو دروس معارف بوده و از قانون ذکر شده
در این بند تبعیت میکند.

 -6دانشجویان باید نهایت دقت را در انتخاب دروس و گروه های موردنظر به کار گیرند .پس از اخذ دروس و اتمام زمان «انتخاب واحد» و «حذف و اضافه» ،اداره آموزش
دانشکده نمیتواند هیچگونه تغییری در انتخاب واحد دانشجویان اعمال نماید.

 -1دانشجویان تر م آخر (به تعریف دانشجوی ترم آخر در انتهای این نکته توجه کافی مبذول فرمایید) می توانند در صورت صالحدید گروه ،حداکثر دو درس با تداخل
زمان کالسی و یا زمان امتحانات اخذ نمایند .این دسته از دانشجویان ،باید در زمان حذف و اضافه ،فرم با نام «اخذ درس با تداخل – مخصوص دانشجویان ترم آخر» را از
وبسایت دانشکده دریافت نموده ،و با توجه به توضیحات ارائه شده در فرم مذکور ،اقدامات الزم را انجام دهند .این فرم تنها در ایام حذف و اضافه در وبسایت دانشکده
قابل مشاهده خواهد بود.
تعریف دانشجوی ترم آخر :دانشجویی ترم آخر محسوب میشود که تعداد واحدهای باقیمانده ایشان ،به تایید مدیر گروه ،حداکثر  42واحد باشد.

 -8لطفا نکات زیر را برای دروسی که ظرفیت آنها در ایام انتخاب واحد ،و یا حذف و اضافه ،تکمیل شده است ،در نظر بگیرید:

الف) در صورت تکمیل ظرفیت دروس عملی ،امکان اضافه شدن ظرفیت به آن گروه ،وجود ندارد.
ب) در صورت تکمیل ظرفیت دروسی که در قالب تنها یک گروه ارائه شدهاند ،دانشجویان محترم میتوانند مورد را با رئیس محترم اداره آموزش ،جناب آقای موحد
مطرح نمایند.
ج) در صورت تکمیل ظرفیت یکی از گروه های دروسی که در قالب چند گروه ارائه شدها ند ،امکان اضافه شدن ظرفیت به آن گروه ،وجود ندارد.
د) در صورت تکمیل ظرفیت تمامی گروه های دروسی که در قالب چند گروه ارائه شدهاند ،دانشجویان محترم میتوانند مورد را با رئیس محترم اداره آموزش ،جناب
آقای موحد مطرح نمایند.

 -1دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطالعات ،ورودیهای  19و ماقبل  ،دقت نمایند که واحد کارآموزی این دسته از دانشجویان باید با کد درس
( 1099920دو واحدی – مخصوص رشته مهندسی کامپیوتر) و کد درس ( 1099219صفر واحدی – مخصوص رشته مهندسی فناوری اطالعات) انتخاب شود.
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ورودی

روز

تاریخ

ساعت

ورودیهای  19و ماقبل (کارشناسی)

یکشنبه

9916/26/91

 1لغایت 01

ورودیهای ( 11کارشناسی)

دوشنبه

9916/26/02

 1لغایت 01

ورودیهای ( 15کارشناسی)

سهشنبه

9916/26/09

 1لغایت 01

دانشجویان تحصیالت تکمیلی (کارشناسی چهارشنبه

9916/26/00

 1لغایت 01

دانشجویانی که در ایام فوقالذکر موفق پنجشنبه و جمعه

 9916/26/09و

 1لغایت 01

به انتخاب واحد نشدهاند.

9916/26/01

ارشد و دکتری – تمامی ورودیها)

زیرشاخهها و گرایشهای دروس هفتگانه معارف اسالمی
عناوین هفت گانه دروس معارف اسالمی با زیر شاخه های آن معرفی گردیده است .الزم به ذکر است دانشجویان در هر عنوان از هفت عنوان ،فقط موظف به پاس کردن یکی از زیر شاخه ها هستند
مگر در اندیشه اسالمی  9و  0که انتخاب  1واحد از مجموع زیر شاخه های هردو ع نوان کافی است .در غیر این صورت انتخاب بیش از یک زیرشاخه از یک عنوان درسی ،جایگزین عناوین شش گانه
دیگر نخواهدبود.

 -9اخالق اسالمی:

 -9مبانی نظری اسالم(:)0

 -5تفسیر مو ضوعی:

الف) فلسفه اخالق

الف) اندیشه اسالمی( 0نبوت و امامت)

الف) تفسیر موضوعی قرآن

ب) آیین زندگی (اخالق کاربردی)

ب) حقوق اجتماعی و سیا سی در اسالم

ب) تفسیر مو ضوعی نهج البالغه

ج) اخالق اسالمی (با تکیه برمبانی و مفاهیم)
د) عرفان عملی اسالم

 -1تاریخ اسالم:
الف) تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 -0مبانی نظری اسالم (: )9
الف) اندیشه اسالمی(9مبدا و معاد)

ب) تاریخ امامت
ج) تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

ب) انسان در اسالم

 -6انقالب اسالمی:
الف) انقالب اسالمی ایران
ب) اندیشه سیاسی امام خمینی
ج) آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی

 -1دانش خانواده و جمعیت:
(بدون گرایش و زیرشاخه)

نکات مهم:
الف) هر دانشجو در هر ترم فقط یک درس از دروس معارف را میتواند اخذ نماید ،مگر آنکه دانشجو حداقل  992واحد درسی گذرانده باشد.
ب) دانشجویان گرامی قبل از انتخاب واحد هر درس دقت نمایند که قبال معادل آن درس را پاس نکرده باشند.
ج) دانشجویان گرامی دقت نمایند که درس «دانش خانواده و جمعیت» جزو دروس معارف بوده و دانشجویان نباید آن را همزمان با سایر دروس معارف اخذ نمایند (مگر دانشجویانی که حداقل 992
واحد درسی گذرانده باشند – .طبق بند الف).
د) درس «آشنایی با دفاع مقدس» و درس «کارآفرینی» جزو دروس اختیاری و مازاد محسوب میگردد.

دروس مقطع کارشناسی نیمسال
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(لیست دروس ارائه شده ،به غیر از فایل حاضر ،در فایل اکسل و فایل  pdfتفصیلی
که به همراه این فایل بارگزاری شده است نیز قابل مشاهده میباشد)

