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 ود را به ایمیل من ارسال فرمایید: های خرسشاند. سایر پهای رایج در این فایل پاسخ داده شدهپرسش

b.yassini@gmail.com 
 

 را پاس کنم؟« تاریخ فرهنگ و تمدن..»آیا من باید درس : پرسش

های اختیاری محسوب خواهد شد. برای این درس اختیاری است و جزو درس 89و  98های برای ورودی پاسخ:

 های اجباری است و باید این درس را پاس کنند.به بعد جزو درس 89های ورودی
 

 نیاز را رعایت نکنم؟توانم پیشمن ترم آخرم. آیا میپرسش: 

واحد  42داشته باشید. اگر التحصیلی تا فارغواحد  42 حداکثرکه  شویددر صورتی شما ترم آخری محسوب می پاسخ:

. برای نیاز را رعایت نکنیدتوانید پیششوید. در صورتی که ترم آخری باشید میهم مانده باشد ترم آخری محسوب نمی
شما از  را برای« نیازپیشعدم رعایت »این کار حتما الزم است که به آموزش دانشکده رجوع کنید و درخواست کنید که 

 سیستم بردارند.
 

 نیاز کنم؟هم بعدیبا درس آن را در ترم بعدی توانم میآیا اگر درسی را افتاده باشم  پرسش:

توانید با درس می ،شده باشید و یا سر جلسه امتحان نرفته باشید 99را کمتر از نیاز پیشدرس در صورتی که  پاسخ:

کنید. ا بتوانید این کار ردیگر نمی ،برای شما حذف کرده باشد نیاز راپیشدرس خود دانشگاه اگر نیاز کنید. اما هم بعدی
 «قتصاد کالنا»توانید در ترم آینده می ،افتاده باشید یا در جلسه آزمون آن شرکت نکرده باشیدرا  «اقتصاد خرد»اگر  مثالً

تصاد اق»اگر درس بردارید. اما نیاز( )به عنوان درس پیش« اقتصاد خرد»را هم همراه  نیاز آن اقتصاد خرد است()که پیش
اقتصاد »توانید دیگر نمی ،برای شما حذف کرده باشد نیاز و یا واحد مازاد(به علت عدم رعایت پیش) را خود دانشگاه« خرد

 را با آن بردارید.« کالن
 

 م؟را هم بردار« اقتصاد خرد»، «اقتصاد کالن»آیا مجبورم که در کنار طبق پرسش قبلی،  پرسش:

اقتصاد » دحتما بای ،را بردارید «اقتصاد کالن»خواهید اگر می، )طبق پرسش قبلی( در صورت مواجهه با این مساله پاسخ:

 رندارید.را ب «اقتصاد کالن»را بردارید و  «اد خرداقتص»توانید فقط میاز( را هم بردارید. اما نی)به عنوان درس پیش «خرد
 

اقتصاد »ا بیفتم، آیا ر «صاد کالناقت»ی( اگر در صورت برداشتن دو درس )طبق پرسش قبل رسش:پ

 شود؟هم حذف می «خرد

 نخواهد شد.حذف اید را که پاس کردهدرسی خیر.  پاسخ:

 

 واحد بیشتر بردارم چه کار باید بکنم؟ 02من برای آنکه از  پرسش:

شده باشد و یا ترم آخری  91واحد بردارید که یا معدل شما بیشتر از  49توانید بیشتر از تنها در صورتی می پاسخ:

برای این کار باید به آموزش دانشکده رجوع کنید و درخواست  شود.محسوب شوید. در غیر این صورت به هیچ عنوان نمی
 تغییر دهند. 42به  49کنید که از سیستم، محدودیت تعداد واحدهای شما را از 
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واحد بردارم چه  02و یا ترم آخری نباشم و بیشتر از  باشدکمتر  71اگر من معدلم از  پرسش:

 شود؟می

 اهد شد. یا پیش از آغاز ترم و یا پس از شروع ترم حتما این اتفاق خواهد افتاد.تعداد واحدهای مازاد شما حذف خو پاسخ:

 

 شود؟ایرادی نگیرد چه میهم ها را رعایت نکنم و کامپیوتر نیاز درساگر من پیشپرسش: 

اتفاق  ایناید حذف خواهد شد. یا پیش از آغاز ترم و یا پس از شروع ترم حتما هایی که به اشتباه برداشتهدرس پاسخ:

 خواهد افتاد.
 

 دهد. چه باید بکنم؟را می« نیازعدم رعایت پیش»سیستم به اشتباه ایراد  پرسش:

یا خودتان و یا یکی از دوستانتان به آموزش دانشکده بیایید و شماره دانشجویی خود را بدهید تا در سیستم مشکل  پاسخ:

ش از بهتر است این کار را پی نیاز به عهده خودتان است.برطرف شود. دقت کنید که در آن صورت مسوولیت رعایت پیش
 واحد با این مشکل مواجه نشوید.واحد انجام دهید تا زمان انتخابغاز زمان انتخابآ
 

 را باید بردارم؟« حقوق اجتماعی و سیاسی...»آیا درس  پرسش:

 هایی را بردارید که در سیالبس شما موجود هستند.خیر. تنها باید درس پاسخ:

 

 شوند؟ها ارائه میآیا در هر ترم همه درس پرسش:

تنها های بهمن ( و در ترم1-2-3-9های ترم فرد )درستنها های مهر در ترم ،خیر. به علت محدویت کالس پاسخ:

 ائه خواهند شد.( بر اساس سیالبس دروس ار9-6-2-4)های ترم زوج درس
 

 آید؟ود میوجموقع بر اساس سیالبس پاس نکنم چه مشکالتی برایم بهاگر من درسی را به پرسش:

را ممکن است ارائه نداده  برداریدهایی که الزم است شد. درس خواهیدهای بعد دچار مشکل واحد ترمدر انتخاب پاسخ:

را هایتان درس ترمنتوانید در هشت. ممکن است یدبردار بتوانیدهای بعد واحدهای خیلی کمی باشند. ممکن است در ترم
 های بعد تاریخ امتحان چند درس تداخل پیدا کند.همچنین ممکن است در ترم .یدبه پایان برسان

 

 تواند با استادی صحبت کند که نمره را تغییر دهد؟آیا مدیرگروه می :پرسش

 ریزی را بر عهده دارد. ها و برنامهخیر. مدیرگروه وظیفه هماهنگی کالس پاسخ:

 

 مشکالت مربوط به اساتید را چگونه باید بازگو کنم؟ پرسش:

 )با ذکر نام یا بدون ذکر نام( به مدیرگروه ارائهیا ایمیل توانید مشکالت مربوط را به صورت نوشتاری شما می پاسخ:

 دهید. 
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 فرایند ثبت اعتراض به نمره چگونه است؟ پرسش:

 کنند نسبت به نمره اعتراض به صورت حضوریاعتراض نسبت به نمره این است که دانشجویان  ثبتفرایند  پاسخ:

باه شده دچار اشتخودش اگر استاد مربوط تشخیص دهد که  .(است دهکاتاق امتحانات یا اتاق اساتید دانشفرم اعتراض در )
 نمره شما را تغییر خواهد داد.

 

 های عمومی را باید برای چه کسی عنوان کنم؟مسائل مربوط به درس پرسش:

بدنی را هم باید به مدیرگروه خودش مراجعه . تربیتبرویدهای معارف را باید به سراغ مدیرگروه معارف درس پاسخ:

 .کنید
 

 درسی که الزم دارم ارائه نشده است. چه باید بکنم؟ پرسش:

های ترم زوج بر اساس سیالبس ارائه های بهمن همه درسای ترم فرد و در ترمههای مهر همه درسدر ترمپاسخ: 

 هایها را با گروهدرستر، برخی هایی اضافهعالوه بر ارائه درستالش خواهم کرد که هر ترم خواهند شد. با این حال من 
موکول  «حذف و اضافه»زمان معموال به در صورت امکان ها سازیدیگر )بازرگانی و حسابداری( موازی کنم. موازی

 خواهد شد. 
 

 حساب کنم؟آیا برای حذف و اضافه باید با مالی دانشگاه تسویه پرسش:

 حساب کرده باشید.بله. حتما باید تسویه پاسخ:

 

 

های دیگر )بازرگانی و حسابداری( بردارم چه اگر من درسی را به صورت موازی در گروه پرسش:

 شود؟می

امتحان شما با و زمان شما در آن صورت مجبور خواهید بود با دانشجویان همان گروه امتحان بدهید و تاریخ  پاسخ:

 . استامتحان همان درس در گروه مالی متفاوت و زمان تاریخ 
 

 آیا تاریخ امتحانات تغییر خواهند کرد؟ پرسش:

ین آموزش دانشگاه تحمیل شود. در غیر ادانشگاه و یا بر احتمال آن بسیار کم است. مگر این که تغییراتی بر  پاسخ:

 تغییری نخواهد کرد.امتحانات صورت برنامه 
 

 من تداخل دارند؟ چرا چنین شده است؟ نچند امتحا پرسش:

هایی که در یک ترم هستند در یک روز و ریزی برای تاریخ امتحانات تالش شده تا تاریخ آزمون درسدر برنامه پاسخ:

نین اید. همچاید با چنین مشکلی مواجه شدهها را برنداشتهچون شما بر اساس سیالبس درساحتماال نباشند.  زمانهم
ای از این توانند بردارند و نظم و قاعدهها میکارآفرینی که دانشجویان همه ترمهایی مانند آشنایی با اینترنت و یا درس
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ر های دیگهای متفاوت امکان دارد برداشته شوند ممکن است با درسترمهای اختیاری که در نظر ندارد و همچنین درس
 تداخل امتحانی داشته باشند.

 

 من چند واحد اختیاری باید پاس کنم؟ پرسش:

 واحد باید پاس کنید. ششبر اساس سرفصل وزارت علوم )در مورد رشته مدیریت مالی( حداقل  پاسخ:

 

 درس معارف بردارم؟  یک بیش از ،توانم در یک ترمآیا می پرسش:

در صورتی که ترم آخری هستید باید درخواست خود را کتبی به آموزش موافقت این قضیه با گروه معارف است. پاسخ:

را در گروه معارف به تایید برسانید و دوباره به دانشکده در صورت تایید آموزش باید همان درخواست  دانشکده ارائه دهید.
 دارند. خودمان بیاورید. در آن صورت در سیستم محدودیت یک درس معارف را برمی

 

 های معارف مشکلی برای من پیش نیاید چه باید بکنم؟برای این که در انتخاب درس پرسش:

 های آخر نگذارید.ها را برای ترمد زیادی از آنباید در هر ترم یک درس معارف بردارید و تعدا پاسخ:

 
 ها چگونه باید باشد؟چند درس معارف باید پاس کنم و روش پاس کردن آن پرسش:

 ه همه توصیحات در آن درج شده است:فایلی در سایت من وجود دارد ک پرسش،برای پاسخ این پاسخ: 

b.yassini.webs.com 
 

 

 درس اختیاری را با هم بردارم؟ دوتوانم در یک ترم آیا می پرسش:

 های اختیاری محدودیتی وجود ندارد.بله. در رابطه با درس پاسخ:

 

 توانم معرفی به استاد بگیرم؟چگونه می پرسش:

 3و درس )حداکثر د توانید معرفی به استاد بگیرید که حداکثر شش واحد شما باقی مانده باشددر صورتی می پاسخ:

گیرید ط را از آموزش دانشکده می. در آن صورت زمان انتخاب واحد و یا اوایل ترم فرم مربوواحدی( 4واحدی یا سه درس 
ها استاد مشخص کنم. بعد از آن باید با آن استاد هماهنگ کنید که آنآورید تا برای و بعد از تکمیل، آن را نزد من می

سه هفته بعد از آغاز ترم -را. تاریخ آزمون معموال تا دوشما مشخص کنند و هم تاریخ آزمون  هم منبع درسی را برای
کنید که هم برگه سواالت را از استاد بگیرند و هم آزمون را در تاریخ است. بعد از آن با اتاق امتحانات هماهنگ می

 مشخص برگزار کنند.
 

 توانم معرفی به استاد بگیرم؟آیا هر درسی را می پرسش:

 توانید معرفی به استاد بگیرید.هایی که واحد عملی دارند را نمیخیر. درس پاسخ:
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 شود؟آیا تابستان درسی ارائه می پرسش:

 شود. ممکن است هیچ واحدی در تابستانریزی میمشخص نیست. برنامه ترم تابستانی معموال در خرداد برنامه پاسخ:

 توانید تابستان در دانشگاه دیگر مهمان شوید.ارائه نشود. در آن صورت می
 

 ها قابل تغییر هستند؟آیا ساعت کالس پرسش:

هایی در نظر گرفته شده است. با استادهای مختلف هماهنگی به عمل آمده و به ریزی ترم اولویتخیر. در برنامه پاسخ:

 ها وجود نخواهد داشت.هیچ عنوان امکان تغییر ساعت کالس
 

  

 

( های بعدی)در نسخههای جدید و هر تغییری در محتویات این فایل از طریق همین سایت پاسخ به پرسش نکته:

 د.رسانی خواهد شاطالع

 


