اطالعیه
نیمسال تابستان  )3993( 99ویژه دانشجویان دانشگاه فرزانگان (مجازی)
الف  :شرایط اخذ دروس
 -1تعداد واحد قابل اخذ :
 دانشجویان می توانند حداکثر  11واحد درسی را به یکی از دو صورت زیر اخذ نمایند.الف)  11واحد صرفاً از دروس مردودی 2893
ب) حداکثر  6واحد از دروس مردودی ماقبل  2893و الباقی از دروس مردودی 2893
 -3دانشجویان می بایست حداقل یک بار در درس مورد نظر مردود شده باشند .
توجه  :مرخصی تحصیلی  ،حذف ترم  ،حذف درس (توسط دانشجو یا دانشگاه )  ،حذف غیبت امتحانی
(موجه یا غیر موجه) ،حذف غیبت کالسی  ،حذف اضطراری و احکام کمیته انضباطی جزو درس مردودی
منظور نمی شود .
 -2دانشجو درهر حال در نیمسال تابستان فقط می تواند یا به صورت میهمان در سایر دانشگاه ها انتخاب
واحد نموده یا با استفاده از این تسهیالت در تابستان در دانشگاه فرزانگان انتخاب واحد نماید .
 -4برای نیمسال  ، 2892دوجلسه کالس مجازی رفع اشکال طبق برنامه زمان بندی تعیین شده  ،برگزار
می شود .
 -5حدنصاب تشکیل دروس تئوری به صورت مجازی  2نفر خواهد بود .
 -6کلیه دانشجویان موظف هستند تا پایان انتخاب واحد نسبت به جا به جایی دروس درخواستی که به
حدنصاب نرسیده است اقدام نمایند  .درغیراینصورت  ،هرگونه تبعات ناشی از آن برعهده دانشجو بوده و
امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی درقبال جابه جایی دانشجو درگروه دیگر و یا ثبت درس جدید نخواهد
داشت .
 -7یادآور می شود متقاضیان کارآموزی حتما نسبت به انتخاب واحد این درس اقدام نمایند.

ب  :شرایط پرداخت شهریه
 -1میزان شهریه پرداختی براساس جدول زیر ( پرداخت از طریق سیستم الکترونیک در زمان انتخاب واحد)
(اعداد به ریال است)

مقطع

رشته

دوره

متغیر

ثابت

(ویژه دروس مردودی به جزءنیمسال )2893

عمومی
کارشناسی روزانه و شبانه

همه رشته ها

343/000 1/262/939

پایه

تخصصی

262/000

419/000

 -3باعنایت به مصوبات موجود  ،کارآموزی برای دانشجویان روزانه شهریه ندارد ولی دانشجویان دوره شبانه
می بایست مطابق تعرفه دانشجویان شبانه شهریه پرداخت نمایند .
 -2درصورتیکه دانشجو پس از پایان مهلت ثبت نام از شرکت در امتحانات پایانی درسی که حدنصاب الزم
جهت تشکیل را کسب نموده است خودداری نماید  ،شهریه (ثابت و متغیر ) قابل برگشت نبوده و مسترد
نمی شود .
 -4درصورتیکه دانشجویان به هر دلیل نسبت به انتخاب واحد در تابستان خارج از ضوابط اعالم شده اقدام
نمایند ملزم به پرداخت شهریه ( ثابت و متغیر ) کلیه واحدهای انتخابی بوده و حذف واحدهای غیر مجاز
توسط دانشگاه منع از پرداخت شهریه نخواهد بود .

ج  :برنامه زمان بندی انتخاب واحد

انتخاب واحد  :یکشنبه  22/4/92لغایت دوشنبه 22/4/03
برگزاری کالسها  :شنبه  22/2/92لغایت چهارشنبه22/2/92
برگزاری امتحانات :شنبه  22/6/1لغایت چهارشنبه22/6/2

