موسسه آموزش عالی تاکستان

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

((زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان در حال تحصیل نیمسال اول ))79-79

اداره برنامه ریزی آموزشی
مقطع/رشته تحصیلی کلیه ورودی ها
تاریخ

کاردانی پیوسته

کاردانی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

79/10/01

-

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت (کلیه گرایش ها)

79/10/00

حسابداری

حسابداری

79/10/01

نقشه کشی معماری

-

مدیریت امور بانکی

حسابداری

حسابداری

حسابداری

حسابرسی

حسابرسی

حسابداری مالیاتی

حسابداری مدیریت

روانشناسی

معماری

-

گرافیک
79/10/01

نرم افزار

-

79/10/01

برق صنعتی

-

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

مهندسی تکنولوژی نرم افزار-کامپیوتر

-

علوم سیاسی
مهندسی برق

مهندسی تکنولوژی-برق قدرت

-

الکترونیک عمومی
تاسیسات الکتریکی
79/10/01

مکانیک خودرو

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

-

کارهای عمومی ساختمان

مهندسی صنایع

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار

ساخت و تولید-ماشین ابزار

علوم ورزشی

مهندسی اجرایی عمران

نقشه کشی صنعتی
79/10/00
70/10/09

کلیه رشته ها /مقاطع
مراجعه حضوری دانشجویان موارد خاص کلیه ورودی ها (کلیه مقاطع و رشته ها)جهت مشخص شدن وضعیت تحصیلی

-

توجه*
دانشجویان گرامی:
.1

کلیه مراحل انتخاب واحد فقط به صورت اینترنتی و طبق جدول فوق میباشد.

.2

زمان انتخاب واحد از ساعت  03:8الی  2:3:8می باشد.

.:

با توجه به محدودیت ظرفیت گروه ها توصیه میگردد در اولین روز انتخاب واحد مقطع و رشته خود ،اقدام به انتخاب واحد نمایید تا دچار مشکل

نشوید.
.4

زمان شروع کالسهای نیمسال اول ( 89-80برای کلیه دانشجویان و کلیهی کالس ها) روز  89/80/24میباشد.

.5

توجه به آیین نامه آموزشی در انتخاب واحد ضروری بوده و در صورت بروز هر گونه تخلف آموزشی (عدم رعایت پیشنیاز/همنیاز ،اخذ زیر سقف واحد

و اخذ بیش از سقف واحد و )...در انتخاب واحد مسئولیت آن متوجه دانشجو خواهد بود.
.0

احتمال برخی تغییرات در کالسهای کمتر از حد نصاب تشکیل پس از انتخاب واحد وجود دارد ،لذا بررسی پروفایل پس از حذف و اضافه توسط

دانشجویان الزامی میباشد.
.9

در صورت تغییر تاریخ امتحان برخی دروس،تاریخ جدید در سایت متعاقباً اعالم میگردد،پیگیری توسط دانشجو الزامی است.

