
 )کارشناسی( دانشجویان راهنمای آموزشی

 نظر داشته باشندنکات مهمی که دانشجویان محترم برای انتخاب واحد باید در 

 تعداد واحد مجاز

در صورت رعایت نکردن سقف  باشد.می درسی واحد 12حداکثر  واحد و 21حداقل  هر دانشجو در هر ترم تحصیلی مجاز به اخذ

 باشد.حذف درس یا حذف ترم بر عهده دانشجو می، مسئولیت تعداد واحد و کف

   .خواهد بود واحد 12تا  21های قابل اخذ تعداد واحد (21باالی معدل در صورت کسب معدل الف )

 واحد خواهد بود.   22تا  21تعداد واحدهای قابل اخذ ( 21کمتر از معدل در صورت مشروط شدن )

 پیش نیاز دروس قوانین مربوط به گذراندن

-، برنامهمعادالت ، شیمی،1و  2 ، فیزیک1و  2 ریاضیدروس پایه )ترمی بایستی رعایت شود.  8نیاز دروس، طبق چارت پیش

 د شدنمردوباشند. سایر دروس، حتما با دو بار نیاز شدن میبا یک بار مردود شدن قابل هم (نویسی کامپیوتر و محاسبات عددی

 کردن این قانون، دروس مربوطه بدون اطالع دانشجو توسط آموزش حذف خواهد شد.نیاز خواهند شد. در صورت رعایت نهم

 کد دروس

باشد. در زمان انتخاب واحد دقت فرمایید دروس انتخابی بر رقمی می 6هر درس، براساس سرفصل وزارت علوم، دارای یک کد 

دروس  828دانشجویان رشته هوافضا با کد ، و  821دانشجویان رشته مکانیک با کد حسب رشته با کد درست انتخاب شوند. 

را اخذ کنند. )دروس پایه و عمومی کد مشترک بین رشته ها دارند(. در صورت رعایت نکردن این مساله، با مشکل حذف درس 

 یا عدم فارغ التحصیلی مواجه خواهید شد.

 ترمی 8انتخاب واحد مطابق چارت 

 رمی دروس خود را انتخاب کنید تا کمتر دچار مشکالت انتخاب واحد شوید.ت 8تا جای ممکن سعی کنید مطابق با چارت 

 حد نصاب کالسها

ثبت نام شده در  نفر 28حداقل طبق قوانین جدید آموزش دانشگاه، تمامی دروس نظری برگزار شده در مقطع کارشناسی، باید 

ترمی  8خواهد شد. دروسی که طبق چارت کالس داشته باشد. در صورتی که این حد نصاب رعایت نشود، درس حتما حذف 

 شوند و همچنین دروس عملی از این قاعده مستثنی هستند.ارائه می


