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(به مدت  14روز کاري)

 -1در صورتیکه دانشجويان در بازه زمانی خود اقدام به انتخاب واحد ننمايند آموزش در قبال تکمیل ظرفیت کالسها هیچ
گونه مسئولیتی را برعهده نمی گیرد.عدم انتخاب واحد در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می شود(.در کلیه مقاطع)

 -2دانشجويان کاردانی و کارشناسی ورودي 93به بعد حداقل  ، 12دانشجويان کارشناسی ارشد حدداقل  8مدی بايسدتی
انتخاب واحد نمايند .
-3رعايت پیش نیازی وهم نیازی وسقف واحد دروس درانتخاب واحد برعهده دانشجويان محترم می باشددر صورت عدم اجرای مفاد فوق ،برابرر مقرررات
اقدام الزم بعمل خواهد آمد.

 -4دانشجويان داراي شرايط خاص (دانشجويان اتمام سنوات و اعاده به تحصیل) به اداره آموزش مراجعه نمايند.
 -5حداکثر واحد انتخابی براي دانشجويان کاردانی و کارشناسی که مشروط باشند  14 ،واحد درسی می باشد.
 -6طبق مصوبه شوراي آموزشی دانشجويان می بايستی دربازه تعیین شده نسبت به ارزشیابی اساتید از طريق پرتدال دانشدجويی

اقدام نمايند.مسئولیت عدم ارزشیابی به موقع و عواقب آن متوجه شخص دانشجو می باشد .همچندین دريافدت کدارت ورود بده
جلسه امتحان و مشاهده نمرات منوط به تسويه حساب مالی و انجام ارزشیابی دروس می باشد.
سیستم پورتال دانشجويی))http://puya.eqbal.ac.ir
 -7در روزهاي جمعه و تعطیالت رسمی امتحان برگزار نمی گردد.
 -8انتخاب واحد حضوری و دستی به هیچ عنوان وجود ندارد.

 -9انتخاب دروس مطالعه انفرادی و پیش ترم در محدوده زمانی انتخاب واحد صورت می پذيرد.
 -10جهت انتخاب واحد دانشجويان کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مبلغ  6000000میلیون ريال و دانشجويان کارشناسی ارشد مبلغ 9000000میلیون
ريال را بايد بصورت علی الحساب واريز نمايند .
معاون آموزشي موسسه

