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 (792) 79-79سال تحصیلی دوم سال  ی انتخاب واحد نیم اطالعیهموضوع : 

  

 رساند؛ ( هستند می792) 79-79سال تحصیلی دوم سال  به اطالع دانشجویان محترم که مجاز به انتخاب واحد در نیم

بندی  ی زمان آغاز و بر اساس برنامه 79/  44/  41شنبه روز  8انتخاب واحد از ساعت بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه، زمان 

  خواهد یافت.ادامه  79/  44/  49دوشنبه روز  48زیر تا ساعت 

 

 رشته مقطع ساعت تاریخ روز ردیف

 79قبل از  ارشد و دکتری 42ـ  8 79/  44/  41 شنبه  .4

 79 ارشد و دکتری 42ـ  8 79/  44/  41 شنبه  .2

 73قبل از  کارشناسی 42ـ  8 79/  44/  41 شنبه  .3

 734 کارشناسی 48ـ  43 79/  44/  41 شنبه  .1

 732 کارشناسی 42ـ  8 79/  44/  45 یکشنبه  .5

 71 کارشناسی 48ـ  43 79/  44/  45 یکشنبه  .9

 75 کارشناسی 42ـ  8 79/  44/  49 دوشنبه  .9

 79 کارشناسی 48ـ  43 79/  44/  49 دوشنبه  .8

  

 توضیحات مهم :

 ی تحصیل، موظف است طبق زمان اعالم شده در جداول فوق، اقدام به انتخاب واحد کند. برای ادامههر دانشجو       .4

 شود. عدم انتخاب واحد در موعد مقرر به منزله انصراف از تحصیل تلقی می      .2

 ی ناد امکان پذیر است. انتخاب واحد به صورت الکترونیکی و فقط از طریق سامانه      .3

 را کلیک کنید. اینجا ی ناد به سامانهبرای ورود 

 پس از پرداخت شهریه ثابت صفحه انتخاب واحد برای دانشجویان محترم فعال خواهد شد.      .1

 پذیر است. ب که رمز دوم آن فعال باشد امکانی شتا پرداخت شهریه، با کارت بانکی عضو شبکه

با توجه به وضعیت معدل به این برای مقطع کارشناسی جمع کل واحدهای مجاز برای انتخاب )با احتساب دروس مجازی(       .5

 قرار است:

  

 حداکثر تعداد واحد مجاز برای انتخاب وضعیت سال قبل معدل نیم ردیف

 41 مشروط 42تر از  کم .4

 22 عادی 49تر از  و کم 42تر از  ، بیش 42 .2

 21 ممتاز 49تر از  و بیش 49 .3

http://student.qhu.ac.ir:7001/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp


  

  را کلیک کنید. اینجا 792سال  ی فهرست دروس ارائه شده در نیم برای مشاهده      .9

ی آموزشی ـ پژوهشی( و دکتری تخصصی که سنوات مجاز ایشان به اتمام  کارشناسی ارشد )شیوهدانشجویان مقطع   تمام      .9

در صورت اتمام دروس آموزشی باید پس از پرداخت شهریه ثابت، درس پایان نامه یا رساله را انتخاب کنند. الزم به  ،نرسیده است

ی خود  سال آینده از رساله یا پایان نامه اند و در نیم نامه را اخذ کرده سال گذشته واحد رساله یا پایان ذکر است دانشجویانی که در نیم

را اخذ نمایند )برای اخذ مجدد این واحدها نیاز به پرداخت شهریه متغیر   نامه دفاع خواهند کرد، ملزم هستند مجدداً رساله یا پایان

 نیست.(

ی( که واحدهای درسی ایشان به اتمام رسیده است )دانشجویان ی آموزش مقطع کارشناسی ارشد )شیوه دانشجویان  تمام      .8

 هستند. 792در نیمسال  2و  4( ملزم به انتخاب واحدهای متن پژوهی و بعد از آن 71ورودی 

باشد. در صورتی که  سال می نیم 7سال و برای مقطع دکتری تخصصی  نیم 5سنوات مجاز برای مقطع کارشناسی ارشد       .7

 موارد خاص اقدام نمایند. (کمیسیونطرح موضوع در شورای )سنوات این دسته از دانشجویان تمام شده است باید برای 

 را کلیک کنید. اینجا موارد خاصشورای ی درخواست بررسی در  برای ورود به صفحه

 ثبت درخواست درس از مرکز آموزش الکترونیکی )مجازی( :  .42

a. ترونیکی همان مهلت اعالم شده برای انتخاب واحد مهلت تکمیل و ثبت کاربرگ درخواست درس از مرکز آموزش الک

 (4379/ بهمن /  49تا  41حضوری است. )

b. برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به   دوره تحصیل ـ  مرکز ـ در تمام طول  حداکثر تعداد واحد مهمان به

 واحد است. 1و  41ترتیب 

c.  ی پرداختی  دانشجویی بعد از انتخاب درس در مرکز آموزش الکترونیکی، منصرف شود شهریهی مهم : در صورتی که  نکته

 شود. ی آزمون، درس منتخب به صورت خودکار حذف می شود و با شرکت نکردن در جلسه وی عودت نمی

d.   را کلیک کنید. اینجا  س ارائه شده در مرکز آموزش الکترونیکیودربرای مشاهده  

e  .را کلیک کنید. اینجا از طریق کاربرگ طراحی شده س ارائه شده در مرکز آموزش الکترونیکیوبرای مشاهده و انتخاب در  

 های ارتباطی : راه  .44

های رسیده از طریق رایانامه )ایمیل( است. لطفاً در صورت بروز  با توجه به ازدحام مراجعات تلفنی، اولویت پاسخگویی با نامه

شماره دانشجویی، سال ورود، رشته، تلفن همراه و شرح مختصری از مشکل( به  خود را )نام، نام خانوادگی، مشخصات مشکل

 های نوشته شده در جدول زیر، رایانامه )ایمیل( کنید. کارشناسان به مشکل شما رسیدگی خواهند کرد. آدرس

 9تا  55752521   های پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث : شماره تلفن

 رایانامه )ایمیل( مستقیم داخلی سمت نام نام خانوادگی

 shahbazi.l@qhu.ac.ir 55792288 227 کارشناس گروه لیال شهبازی

 torkamani.h@hadith.ir 55722494 242 ای کارشناس ثبت رایانه حسن ترکمانی

  

 باشد. می 4379/  44/  24ها روز شنبه،  زمان شروع کالس  .42

  Map_pardis_qhu@  تلگرام :در  نشانی کانال معاونت آموزشی و پژوهشی

 مدیریت امور آموزشی پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث

 4379ماه  بهمن 44

http://teh.qhu.ac.ir/uploads/Program-962.pdf
http://qhu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=1086
http://teh.qhu.ac.ir/uploads/Dataneed-962-For-Site.pdf
http://teh.qhu.ac.ir/index.jsp?siteid=3&fkeyid=&siteid=3&fkeyid=&siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=1059

