اطالعیِ بسیار هْن تکدرس (هعزفی بِ استاد)
آى دستِ اس داًشجَیبًی کِ کلیِ درٍس خَد را گذراًذُ اًذ ٍ ثزای فبرغ
التحصیلی فقط یک یب دٍ درس تئَری ثبقیوبًذُ دارًذ ثِ ًحَی کِ ثب گذراًذى
ایي دٍ درس فبرغ التحصیل هیگزدًذ هیتَاًٌذ ثب شزکت در اهتحبى تکذرس
(هعزفی ثِ استبد) ٍ قجَلی در اهتحبى فبرغ التحصیل گزدًذ
شزایط شزکت در اهتحبى تکذرس
 -1در صَرتی کِ داًشجَ ثزای فبرغ التحصیلی فقط یک یب دٍ درس تئَری
ثبقیوبًذُ داشتِ ثبشذ
 -2جْت ثجت ًبم ضزٍری است کِ ًوزات درٍس کبرآهَسی ٍ پزٍصُ در کبرًبهِ
داًشجَ ثجت ٍ ًوزُ ًبتوبم ٍجَد ًذاشتِ ثبشذ
 -3پزًٍذُ تحصیلی داًشجَ ّیچگًَِ ًقص هذرکی اعن اس اصل گَاّی دیپلن
ریش ًوزات دیپلن  -تأییذیِ تحصیلی -عکس -تصَیز شٌبسٌبهِ ٍ کبرت هلی
ًذاشتِ ثبشذ
 - 4درٍسی کِ ٍاحذ آى ثصَرت تئَری ٍ عولی ثبشذ در صَرتی هیتَاى تکذرس گزفت کِ یکجبر قجال داًشجَ
درس را اخذ کزدُ ثبشذ ٍ استبد هزثَطِ تبییذ ًوبیذ کِ ایشبى در قسوت عولی ًوزُ السم را کست کزدُ ٍ فقط
در قسوت تئَری ًوزُ ًذاشتِ است
 -5درٍسی کِ کبهال عولی است اهکبى تکذرس ًذارد
هْلت ٍ ًحَُ ثبت ًام تکدرس
داًشجَیبى داری شزایط ثبیذ اس تبریخ  ۶تیز  ۷۹لغبیت  ۰۲هزداد ٍ ۷۹ارد لیٌک سیز شًَذ
http://d-eghlid.tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=166
ٍ درخَاست خَد را ثجت ًوبیٌذ
اسبهی ٍاجذیي شزایط اهتحبى در تبریخ یکن شْزیَر اس طزیق سبیت ٍ کبًبل
اعالم هیگزدد
در صَرت داشتي ّز گًَِ سَال رٍس ّبی یکشٌجِ ٍ دٍشٌجِ اس سبعت  9الی  12ثب شوبرُ 57144553565
(خبًن هٌصَری) توبس حبصل ًوبییذ ٍ اس توبس ثب شوبرُ ّوزاُ سبیز ّوکبراى جذا خَدداری ًوبییذ

تاریخ اهتحاى تکدرس
اهتحاى تکدرس رٍس دٍ شٌبِ  ۲۱شْزیَر ساعت  01صبح بِ صَرت ّواٌّگ در کلیِ رشتِ ّا بزگشار
هی گزدد .ایي تاریخ قابل تغییز یا تودید ًوی باشد

داًشجَیبًی کِ دٍ درس اهتحبى دارًذ ثزگِ ّز دٍ درس ثِ آًْب دادُ هیشَد تب پبسخ دٌّذ
داًشجَیبًی کِ در اهتحبى تکذرس شزکت ًکٌٌذ ٍ یب هجَس السم را ًگیزًذ ثبیذ
هثل سبیز داًشجَیبى اًتخبة ٍاحذ ًوَدُ ٍ در کالسْبی طَل تزم شزکت ًوبیٌذ.
هٌجع هطبلعِ ٍ استبد هزثَط ثِ تکذرس ّوبى جشٍُ ٍ استبدی است کِ تزم قجل ( ثْوي )۷۶۰ایي درس را ارائِ
کزدُ است.
لذا اس ّزگًَِ توبس ثب ّوکبراى ٍ هذیز گزٍُ ٍ استبد در ایي هَرد خَدداری
ًوبییذ ٍ اس داًشجَیبًی کِ تزم قجل ایي درس را داشتِ اًذ جشٍُ تْیِ
ًوبییذ
چٌد ًکتِ در هَرد اهتحاى تکدرس
طجق ثزًبهِ ریشی اًجبم شذُ داًشجَیبًی کِ اهتحبى تکذرس هیذٌّذ ثالفبصلِ
ثزگِ آًْب تصحیح هیگزدد ٍ در صَرت قجَلی هذرک فبرغ التحصیل صبدر ٍ ّوبى هَقع تحَیل هیگزدد.
لذا رعایت چٌد ًکتِ ضزٍری هی باشد
 -1داًشجَیبًی کِ ٍام گزفتِ اًذ ثبیذ دُ درصذ ٍام خَد را هَقع گزفتي هذرک پزداخت ًوبیٌذ تب ثقیِ ٍام قسط
ثٌذی شَد (هثال اگز یک هیلیَى گزفتِ اًذ  155تَهبى آى ثبیذ پزداخت شَد تب  ۷۲۲تَهبى دیگز قسط ثٌذی
شَد)
پَل ثبیذ در کبرت عبثزثبًک ثبشذ ٍ رهش دٍم داشتِ ثبشذ
-2پزًٍذُ داًشجَ کبهل ثبشذ ٍ چیشی کن ًذاشتِ ثبشذ (تحَیل دادى کبرت
داًشجَیی الشاهی است)
-3داًشجَیبى شجبًِ ثبیذ کل ثذّی خَد را یکجب پزداخت ًوبیٌذ(ثزای تکذرس شْزیِ ثبثت ًیبس ًیست ٍلی

شْزیِ هتغیز ثبیذ پزداخت گزدد)
-4داًشجَیبى رٍساًِ کِ تکذرس جشٍ تزم  ۶آًْب حسبة هیشَد ثبیذ شْزیِ
هتغیز را ثپزداسًذ

هَفق ثبشیذ

