بسمه تعالی

مدیریت همکاری های علمی و بین المللی
اداره دانشجویان غیر ایرانی

اطالعیه 8
با سالم و احترام و خسته نباشید خدمت دانشجویان بین المللی دانشگاه تبریز،
انتخاب واحد برای دانشجویان ترم دوم به بعد ،توسط خود دانشجو انجام می گیرد جهت اطالع از دروسی که الزم است در
نیمسال اول تحصیلی  5605-5600انتخاب واحد کنید حتما باید از استاد راهنما و مدیر گروه خود پیگیر باشید.
با توجه به پایان رسیدن زمان انتخاب واحد در تاریخ های اعالم شده ،آخرین مهلت انتخاب واحد برای ترم جاری ، 85
 5600/06/80می باشد .طبق قوانین آموزشی دانشگاه بعد از تاریخ های اعالم شده امکان انتخاب واحد مجدد امکان پذیر نیست.
لذا در صورت عدم انتخاب واحد برای ترم جاری  ،شما به عنوان دانشجوی انصرافی محسوب خواهید شد.
صرفا انتخاب واحد برای ترم اول ( دانشجویان جدید الورود ) توسط دانشکده انجام می گیرد.
آدرس تلگرام :
@iso_tabrizuniversity
وبسایت اداره دانشجویان بین المللی :
https://int.tabrizu.ac.ir/fa
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Greetings from University of Tabriz,
Respected Students & Candidates,
Please pay attention that:
The Selection of your Units / Credits from the second semester onwards, should be done by you yourself.

A. Then the selection of units /credits of the students at the second semester, third semester,
fourth semester, etc. (should be done by the student himself) and in fact should be done
after consulting with the relevant Supervisor and the Head of the Department about
what units /credits the student may select, then it should be selected online.
B. The last deadline and closing date of online units /credits selection, for current semester
will be 21st and 22nd September 2021 and after that date based on the educational rules of
University there will be absolutely no chance to select any units /credits.

C. The Selection of the Units / Credits for the incoming students of this year (2021) will be
done collectively by their Faculties. The Unit / Credit Selection sheet will be delivered to
these respected students at the same day that, when they will receive their documents.

D. Please pay special attention that, if you do not select your units / credits at the present
semester, unfortunately you will no longer be considered as our student and the
consequences will be yours only.
Our Telegram: @iso_tabrizuniversity
Our website: https://int.tabrizu.ac.ir/fa
Our Email Address: iso.tu@tabrizu.ac.ir

Non-Iranian Students Office of University of Tabriz.
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