
 98-99نیمسال تحصیلی 

 دانشجویان عزیز و محترمقابل توجه                                                     

 پردیس بین الملل –پردیس مادر                                                        

 گردد: در خصوص انتخاب واحد دروس عملی در سیستم الین موارد ذیل اعالم می   

 

 گروه تقسیم میشوند  8گروه  و در گردش های عصر به  10دانشجویان در گردشهای صبح به  -1

 چرخش در نظر گرفته شده است .،  جهت واحد پایان نامه -2

با توجه به تعریف سیستم الین در انتخاب واحد خواهشمند است گروه و ورودی های مربوط به خود را انتخاب  -3

. دانشجویان عزیز لطفا دفت فرمایید به جای انتخاب گروه ، ردیف  / گروه یک ( 95ورودی  به طور مثال: فرمائید )

 را انتخاب نفرمایید .

دانشجویان در زمینه انتخاب واحد دروس نظری باید در خارج از سیستم الین انتخاب واحد نمایند ) یعنی هر درس  -4

 نظری جداگانه انتخاب واحد گردد .(

که خارج از گروه خود، انتخاب نمایند توسط کارشناسان آموزش  یشخص داشته و دانشجویانهر گروه سقف نفرات م -5

 حذف خواهند شد .

سرکار  – 42794259سرکار خانم نجفی  – 42794212تلفن آموزش جهت هماهنگی ) سرکار خانم یار محمدی  -6

 ( 55851141 بین الملل کارشناسان پردیس و 42794231سرکار خانم ملکی  -42794214خانم آصفی 

 

موظف هستند پرینت برگه انتخاب واحد  11/6/98کمیل انتخاب واحد حداکثر تا تاریخ  تکلیه دانشجویان بعد از  -7

را به کارشناس مربوطه جهت تایید ارائه فرمایند، انتخاب واحد دانشجو  تعهدو امضا شده فرم تکمیل و سایت سیپاد 

به ایمیل در صورت عدم امکان حضور در دانشکده در غیر اینصورت به گروه های آموزشی معرفی نمی گردند.

 کارشناسان ) که در سایت آموزشی دانشکده درج گردیده ( ارسال گردد .

هر دانشجو موظف می باشد انتخاب واحد خود را شخصا انجام دهد . در صورت بروز هر گونه مشکل مسئولیت به  -8

 عهده دانشجو می باشد .
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 معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی اداره آموزش                                                                              

 

 

 

 ردیف

 

 توضیحات تاریخ و روز موضوع

1  

بازه زمانی انتخاب 

 واحد

 9/6/98شنبه مورخ 

  98 6/ 10یکشنبه مورخ 

 11/6/98دوشنبه مورخ 

مختص به بررسی  98 12/6روز سه شنبه مورخ 

انتخاب واحد دانشجویان توسط کارشناسان آموزش 

و دانشجویان عزیز موظف هستند تا پایان می باشد

خود را انتخاب واحد  11/6/98روز دوشنبه مورخ 

 انجام دهند.

ارائه پرینت  3

سیپادجهت تایید و 

تکمیل فرم تعهد 

 دانشجویان

 حداکثر تا تاریخ 

11/6/98 

در صورت عدم ارائه پرینت انتخاب واحد و عدم 

تا  تاریخ مذکور مسئولیت مشکل در فرم تعهد تکمیل 

در صورت  -انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد

دانشکده به ایمیل کارشناس حضور در امکان عدم 

 ارسال گردد.

 شروع کالس ها 4

 

 و بالینیکلیه دانشجویان علوم پایه 23/6/98

 حذف و اضافه برای دو درس نظری 9/7/98لغایت  6/7/98 حذف و اضافه 5

 حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی 19/9/98لغایت 16/9/98 حذف اضطراری 6


