بسمه تعالي

قثل اص اخز ٍاحذ ٍ ثثت ًام کلیِ هطالة تِ دقت هطالعِ گشدد.
فشم اًتخاب ٍاحذ
تا سالم ٍضوي تثشیک قثَلی شوا دس گشایش هٌْذسی تکٌَلَطی ًشم افضاس کاهپیَتش،گشٍُ هٌْذس کااهپیَتش تَهاِ شاوا
داًشجَی هحتشم سا تِ رکش چٌذ ًکتِ تسیاس هْن هلة هیٌوایذ.

.
 سهبى بزگشاری جلسِ تَجیْی داًطجَیبى گزایص تکٌَلَصی ٍ ّوچٌیي اخببر ثبت ًبهی گزٍُ را هتعبقبب

در سبیت گزٍُ کبهپیَتز http://cg.khuisf.ac.irم جویا شوید.
حضَر در جلسِ تَجیْی الشاهی است
 تکویل فزم تعییي درٍس جبزاًی ٍ تحَیل آى بِ هسئَل آهَسش رضتِ جْت درج در پزًٍذُ در تزم
اٍل الشاهی است( .صفحِ سَم)
ً کتِ بسیبر هْن  :دقت کٌیذ درس جبزاًی بزًبهِ سبسی پیطزفتِ در تزم اٍل بِ ضزطی اخذ ضَد کِ در
دٍرُ کبرداًی بب ًوزُ سیز  21پبس ضذُ ببضذ.
ً کتِ بسیبر هْن  :داًطجَیبًی کِ درس سببى هبضیي اسوبلی را در دٍرُ کبرداًی ًگذراًذُ اًذ ببیستی
درس فَق را اخذ ًوبیٌذ ٍ اگز قبال ایي درس را گذارًذُ اًذ ًببیذ هجذد در دٍرُ کبرضٌبسی اخذ
ًوبیٌذ.
 کلیِ درٍس جبزاًی حتوب در ًیوسبل اٍل ببیستی اخذ گزدد( .درس سبختوبى دادُ ّب بزای کلیِ
داًطجَیبى الشاهی است درس بزًبهِ سبسی پیطزفتِ در صَرتی اخذ ضَد کِ ًوزُ ایي درس در دٍرُ
کبرداًی سیز  21ببضذ .درس سببى هبضیي اسوبلی در صَرتیکِ در دٍرُ کبرداًی پبس ًکزدُ اًذ)

 بب هزاجعِ بِ آدرس سیز
http://register.khuisf.ac.ir/list_mehman/list_ara.aspx 
ٍ ٍ رٍد بِ عٌَاى داًطجَی هْوبى ٍ اًتخبة گزایص هٌْذسی تکٌَلَصی ًزم افشار کبهپیَتز هیتَاًیذ اس
سهبى ٍ هحل بزگشاری کالس ٍ سهبى اهتحبًبت پبیبى تزم درٍس هطلع گزدیذ
ً کتِ بسیبر هْن :آخزیي اخببر ثبت ًبم ٍهَعذ حذف ٍ اضبفِ را اس سبیت داًطگبُ

 http://www.khuisf.ac.irجویا شوید.

ب سمه تعالي
فشم اًتخاب ٍاحذ(لیست دسٍس پیشٌْادی هْت اخز)

هخصَظ رضتِ هٌْذسی تکٌَلَصی ًزم افشار کبهپیَتز
........................ :

نام

هقطع تحصيلي :کاسشٌاسی ًاپیَستِ

نام خانوادگي .......................... :

سيستن آهوسشي :دٍسُ ای

رشته تحصيلي:

نيوسال  :اٍل

29

شواره دانشجويي

سال تحصيلي32-33 :



دقت کٌیذ الشاهی بِ اخذ ّوِ درٍس ًیست .حذاکثز سقف ٍاحذ در تزم اٍل ٍ 12،احذ درسی هیببضذ.



اخذ درس سبختوبى دادُ الشاهی است.



اخذ درس بزًبهِ ریشی پیطزفتِ چٌبًچِ داًطجَ درس را در دٍرُ کبرداًی بب ًوزُ سیز  21پبس کزدُ الشاهی است
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جبزاًی _ اجببری
اخذ درس به شزط نوزه کوتز
اس  29در دوره کارداني
اخذ درس به شزط پاس نکزدى
درس در دوره کارداني

( 414داًطکذُ فٌی هٌْذسی)

جوع ٍاحذ
بيوِ
ضْزيِ

اهضبء داًطجَ
تبريخ:

تبئيذ استبد راٌّوب يب

هْز ٍ اهضبء

گزٍُ آهَسضی

هسئَل آهَسش

ثببت:
ضْزيِ تزم
:
هبلػ قببل
پزداخت:

ريبل
ريبل
ريبل
ريبل

داًطجَ در طَل تزم اٍل ٍرٍد بِ داًطگبُ هَظف است بب در دست داضتي کبرًبهِ دٍرُ کبرداًی جْت تکویل فزم سیز بِ دفتز گزٍُ هزاجعِ ًوبیذ

<< بسوِ تعبلی>>
د انشگاه آزاد اسالمی خوراسگان -اصفهان

فزم تعییي درٍس جبزاًی هقطع کبرضٌبسی ًبپیَستِ
هخصَظ رضتِ هٌْذسی تکٌَلَصی ًزم افشار کبهپیَتز
بِ ادارُ آهَسش جْت درج در پزًٍذُ فبرغ التحصيلی :
هطخصبت داًطجَ:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
ضوبرُ داًطجَيی:
کبرداًی پيَستِ (ديپلن ٌّزستبى  ،کبرٍداًص )

هقطع قبلی  :کبرداًی ًبپيَستِ (پيص داًطگبّی گذراًيذ ُ اًذ)
کبرداًی ؼيز هزتبط (بزق  ،ريبضی ) ...،
سبل ٍرٍد بِ داًطگبُ آساد خَراسگبى در هقطع کبرضٌبسی :هْز 1392
سبل فزاؼت اس تحصيل در هقطع کبرداًی :
درٍس جبزاًی

بب تَجِ بِ بزرسی کبرًبهِ کبرداًی اخذ درٍس جبزاًی سيز بزای داًطجَ الشاهی است.
سبختوبى دادُ

سيستن عبهل

هذارهٌطقی

بزًبهِ سبسی پيطزفتِ

درٍس هعَض
بب تَجِ بِ ايٌکِ داًطجَ در دٍرُ کبرداًی ايي درٍس را گذراًذُ است ٍايٌکِ ايي درٍس در سزفصل درٍس کبرضٌبسی
ًبپيَستِ بب ًبم درس يکسبى ٍ تعذاد ٍاحذ بزابز يب کوتز ٍجَد دارد درٍس سيز اس هجوَعِ درٍس (ؼيز جبزاًی) حذف ضذُ
ٍ داًطجَ هَظف است درسی جبيگشيي آًْب را اس هجوَعِ درٍس اختيبری اصلی يب تخصصی بگذراًذ.
دٍرُ کبرداًی
درس  .....................تعذاد ٍاحذ ً............. ..وزُ .......گذراًذُ ضذُ است.

اهضبء داًطجَ:

دٍرُ کبرضٌبسی
درس ...................تعذاد ٍاحذ  ............حذف هيطَد.

اهضبء هذيز گزٍُ :

تبريخ :

