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دانشجویان 

 میهمان
9/4/59 8/4/59 

فقط بصورت حضوری همراه داشتن کارت شناسایی 

 ،عکس و معرفی نامه الزامیست

 شهریه دوره تابستان برای دانشجویان مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته0

  انتخاب شدهواحد درسی؛ شهریه  برابر با نصف شهریه ثابت به عالوه شهریه متغیر دروس  6انتخاب دروس تا حداکثر. 

  باشد.وه شهریه متغیر دروس انتخابی می)دو سوم( شهریه ثابت به عال 3/2واحد،   6در صورت انتخاب بیش از 

 حداکثر تعداد واحدهای  مجاز  جهت اخذ در دوره تابستان0

 واحد 01حداکثر ؛     مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته 

 واحد 01حداکثر  ؛ مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 

 واحد بالمانع است. 01ذ خشوند، اواحد فارغ التحصیل می 01حداکثر  : برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی که با0تبصره

 : اخذ دروس وصایای امام)ره( و آشنایی با قرآن کریم عالوه بر حداکثر تعداد واحدهای مجاز ذکر شده، بالمانع است.1تبصره

 می باشد.(آموزشی هفته 8) 59/ / لغایت  4/59/  ا از مورخه شروع کالس ه

 می باشد. 6/59/  لغایت  59/ / از مورخه دوره تابستان تاریخ امتحانات پایان 

جهت استفاده از شرایط ویژه مالی ، با توجه به ضرورت انتخاب واحد از طریق پروفایل دانشجویی و اقدام به موقع آن 

 اقدام نمایید. اخذ مجوز مالیپیش از شروع انتخاب واحد نسبت به 

 خواهد بود.انجام قابل انتخاب واحد فقط از طریق وب سایت دانشگاه و پروفایل دانشجو 

 نسبت به انتخاب واحد اعالم شدهیم دانشجویان گرامی با توجه به اهمیت برنامه زمانبندی انتخاب واحد و شروع کالس ها مطابق تقو

 تمدید نخواهد شد. به هیچ عنوان زمان انتخاب واحد باشند. به موقع اهتمام ویژه داشته 

 صادر می گردد .4/4/59میهمان فقط تا مورخه معرفی نامه به دانشجویان نامه 
 

 26/2/59 برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی شال


