اطالعیه مهم در خصوص ملزومات و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول )011( 1401
قابل توجه دانشجویان محترم:
 انتخاب واحد کلیه دانشجویان در سامانه بوستان به آدرس  https://bustan.tvu.ac.irطبق جدول
زمانبندی اعالم شده امکان پذیر است.
 حداکثر تا یک روز قبل از شروع انتخاب واحد ،حتماً نام کاربری و رمز عبور به سامانه آموزشی بوستان را
بررسی و از امکان ورود به سایت اطمینان حاصل نمایید.
 از سپردن انتخاب واحد خود به دوستان و بستگان یا کافی نت خودداری نموده و با برنامه ریزی قبلی
شخصاً انتخاب واحد خود را مدیریت نمایید.
شرایط دانشجویان برای انتخاب واحد:

 -1تمامی دانشجویان ورودی نیمسال های 992و  001و  002در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و
دانشجویان ورودی 981به بعد در مقطع کارشناسی پیوسته در صورت دارا بودن سایر شرایط ادامه تحصیل،
مجاز به انتخاب واحد می باشند.
 -2دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ورودی 991و قبل از آن و کارشناسی پیوسته  971و قبل از
آن مجاز به انتخاب واحد نبوده و باید درخواست دانشجو از طریق تیکت در سامانه بوستان به اداره آموزش
ارسال شود و در تیکت ارسالی شماره پیگیری ثبت درخواست ادامه تحصیل در سامانه سجاد برای
کمیسیون بررسی موارد خاص توسط دانشجو به اداره آموزش ارسال شود در صورت عدم ثبت درخواست
ادامه تحصیل در سامانه سجاد با ادامه تحصیل و انتخاب واحد دانشجو موافقت نخواهد شد.
 -3دانشجویانی که در پایان ترم  002برای بار دوم و یا سوم مشروط بوده و معدل کل آنها باالی  10می باشد
و در ترم  002با مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص ادامه تحصیل داده اند در نیمسال اول سال تحصیلی
 )011( 1401مجاز به انتخاب واحد نبوده و می بایست جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل درخواست خود در
سامانه سجاد ثبت و شماره پیگیری آنرا از طریق تیکت در سامانه بوستان به اداره آموزش ارسال نمایند.
 -4دانشجویانی که برای بار دوم و یا سوم مشروط شده اند و معدل کل آنها در پایان ترم  002زیر  10می
باشد اخراج قطعی شناخته می شوند و حق ادامه تحصیل ندارند.
 -5دانشجویانی که در ترم  002برای اولین بار مشروط بوده اند و بیش تر از  24واحد برای فراغت از تحصیل
دارند در ترم  011فقط مجاز به انتخاب  14واحد می باشند ولی در صورتیکه حداکثر  24واحد مانده داشته
باشند می توانند کل  24واحد را انتخاب نمایند اما حق انتخاب بین  14و  24واحد را ندارند.

 -6تمامی دانشجویان در این ترم فقط مجاز به انتخاب واحد از دروس رشته خود طبق جدول ترم بندی می
باشند و در صورت عدم رعایت ،مسئولیت بعدی به عهده دانشجو می باشد.
 -7دانشجویانی که در نیمسال  002ترم چهارم یا باالتر خود را به اتمام رسانده اند در ترم  011به دلیل اتمام
سنوات مجاز آموزشی ،مجاز به ادامه تحصیل و انتخاب واحد نبوده و باید درخواست ادامه تحصیل خود را
در سامانه سجاد به کمیسیون بررسی موارد خاص برابر اطالعیه های قبلی در این خصوص ارسال نمایند.
 -8رعایت پیش نیاز و همنیاز برای کلیه دانشجویان در انتخاب واحد الزامی هست و در صورت عدم رعایت
این موارد مسئولیت به عهده خود دانشجو می باشد.
 -9در ترم  011امکان انتخاب درس با تداخل ساعت تشکیل کالس مقدور نخواهد بود.
 -10در ترم  011امکان انتخاب درس با تداخل ساعت امتحان مقدور خواهد بود ولی این مورد به دانشجویان
توصیه نمی شود.
 -11دانشجویانی که با  24واحد درسی یا کمتر ،فارغ التحصیل می شوند و تمامی دروس مانده خود را انتخاب
نموده اند و ترم آخر شناخته می شوند از رعایت قوانین (رعایت همنیاز و پیش نیاز و رعایت شرط معدل)
معاف شناخته می شوند.
 -12کلیه دانشجویان نوبت دوم (شبانه) باید کل بدهی های ترم های قبلی و پیش پرداخت ترم  011را پرداخت
و سپس انتخاب واحد نمایند در غیر اینصورت مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.

