اطالعیه دوره تابستان 59-59
قابل توجه دانشجویان محترم سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی متقاضی اخذ درس به صورت میهمان در
دوره تابستان 59-59در واحد علوم و تحقیقات.

جهت کسب اطالع از دروس ارائه شده در واحد علوم و تحقیقات به شرح ذیل اقدام
نمایید.

 -1ورود به سایت واحد به نشانی srbiau.ac.ir
 -2مراجعه به سیستم اتوماسیون آموزش انتخاب واحد اینترنتی اتوماسیون آموزش

مراجعه به این قسمت

-3

پس از ورود به سیستم اتوماسیون آموزش  ،قسمت دانشجوی میهمان را انتخاب و پس از مشخص
نمودن رشته و مقطع تحصیلی  ،لیست دروس ارائه شده نمایان می گردد.

مراجعه به این قسمت

قابل توجه دانشجویان محترم سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی که متقاضی اخذ واحد
درسی در دوره تابستان  59-59در واحد علوم و تحقیقات می باشند.
 -1قبل از هرگونه مراجعه از دروس ارائه شده در دوره تابستان  59 -59در این واحد اطالع کامل
حاصل نمایید.
 -2جهت ثبت نام و انتخاب واحد درسی در دوره تابستان  59-59حتماً می بایست معرفی نامه
رسمی از واحد مبدا و خطاب به واحد علوم و تحقیقات را ( به دبیرخانه مرکزی واحد) ارائه نمایید.
 -3برگزاری کالس های دوره منوط به تکمیل ظرفیت متقاضیان ،جهت تشکیل کالس بوده و
درغیراینصورت برگزاری دوره امکان پذیر نمی باشد و این واحد هیچ گونه مسئولیتی در قبال
عدم برگزاری کالس و یا ثبت نام دانشجویان میهمان بر عهده نخواهد داشت.
 -9مسئولیت اخذ صحیح دروس بر اساس سرفصل دوره و لیست معرفی شده از سوی واحد مبداء،
بر عهده دانشجو بوده و این واحد هیچ گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.
 -9کلیه دانشجویان تابع مقررات مربوط به مسائل آموزشی  ،مالی و  ...می باشند.
 -6ثبت نام و انتخاب واحد صرفاً از تاریخ  59/33/33لغایت  59/39/33خواهد بود و زمان مذکور به
هیچ عنوان تمدید نگردیده و انتخاب واحد خارج از موعد مقرر امکان پذیر نمی باشد.
 -7برابر بخشنامه شماره  11921مورخ  59/2/11سازمان مرکزی تعداد واحدهای مجاز به اخذ در
دوره تابستان 59-59کلیه مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد.
مقطع

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

حداکثر تعداد واحد

 13واحد (به شرط فراغت از
تحصیل در دوره تابستان حداکثر
 12واحد)

مجاز به اخذ در دوره

دکتری حرفه ای دامپزشکی قبل از
دوره درمانگاهی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتری تخصصی

13واحد

یک درس

دو درس جبرانی

تابستان

 -1شروع کالس های دوره از تاریخ  59/39/39می باشد.
 -5امتحانات پایان دوره از تاریخ  59/39/33لغایت  59/36/39می باشد.
 -13الزم به ذکر است مراجعه شخص دانشجو جهت انجام امور مربوطه الزامی می باشد.

بسمه تعالی
مراحل اخذ درس توسط سایر دانشجویان واحدهای دانشگاهی به صورت میهمان دوره تابستان
 59-59در واحد علوم و تحقیقات

گام اول
اطالع یافتن از واحدهای درسی ارائه شده در واحد علوم وتحقیقات (از طریق مراجعه
به سایت واحد به نشانیsrbiau.ac.ir :

گام دوم
اخذ فرم مربوط به میهمانی از واحد مبدا خطاب به واحد علوم و تحقیقات (بر اساس
دروس ارائه شده )و تحویل آن جهت ثبت به دبیرخانه مرکزی واحد
(واقع در ساختمان علوم انسانی  ،طبقه اول شمالی)

گام سوم
ارائه فرم میهمانی پس از ثبت به اداره ثبت نام (واقع درساختمان علوم انسانی .طبقه دوم جنوبی )

گام چهارم
پس از تایید معاونت آموزش  ،مراجعه به آموزش دانشکده مربوطه

بسمه تعالی
مراحل اخذ واحد درسی توسط دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در تابستان 59-59به صورت میهمان
در سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی
گام اول
اطالع از واحدهای درسی ارائه شده در واحد مقصدو مطابقت دادن دروس ارائه شده با سرفصل مصوب دوره

گام دوم
مراجعه به گروه تخصصی مربوطه و ارائه درخواست میهمانی

گام سوم
در صورت موافقت گروه  ،مراجعه به آموزش دانشکده و دریافت فرم مربوطه

گام چهارم
تایید فرم میهمانی توسط کارشناس  ،مدیر آموزش و ریاست دانشکده مربوطه
(مقطع ارشد و دکتری تخصصی بعد از تائید ریاست دانشکده به اداره ثبت نام واقع در طبقه دوم جنوبی ساختمان علوم
انسانی مراجعه نمایند)

گام پنجم
ارجاع فرم مربوطه جهت ثبت و ممهور نمودن آن به مهر دانشگاه به دبیرخانه مرکزی واحد
( ساختمان علوم انسانی  ،طبقه اول شمالی)

گام ششم
پس از تکمیل فرم و ممهور شدن آن با مهر دانشگاه و تخصیص شماره و تاریخ بر روی آن ،مراجعه به واحد مقصد جهت
انتخاب واحد.

تذکرات خیلی مهم:
 -1زمان اخذ فرم میهمانی دوره تابستان ،از تاریخ  59/0/03لغایت  59/9/0می باشد و به هیچ عنوان
زمان مذکور تمدید نخواهد شد.
 -2مراجعه شخص دانشجو جهت انجام امور مربوطه الزامی می باشد.
 -0دانشجو موظف به اخذ دروس معرفی شده در واحد مقصد می باشد و هرگونه مغایرت با آن ،مانع ثبت
نمرات دروس گردیده و اعتراضی نیز پذیرفته نخواهد بود.
 -9رعایت پیش نیازی و هم نیازی دروس برعهده شخص دانشجو می باشد.
 -9دانشجویان می بایست سریعا نسبت به دریافت و تحویل نمرات دوره تابستان به واحد مبدا اقدام
نمایند.
 -6در صورت عدم ثبت نام درواحد مقصد دانشجو موظف به اخذ و عودت اصل فرم میهمانی خود به این
واحد می باشد .
 -7اخذ دروس در دوره تابستان در دو واحد دانشگاهی ممنوع می باشد و مسئولیت آن بر عهده شخص
دانشجو خواهد بود.

