
 يك ورودي خاصشيوه نامة انتخاب گرايش دانشجويان كارشناسي مهندسي برق دانشگاه كاشان 

 

 اند موظف كه وضعيت تعيين گرايش آنها هنوز مشخص نشده استآن ورودي ورودي و دانشجويان انتقالي  يكدانشجويان كليه 

گرايشهاي شامل فراهم و اطالعات خواسته شده كامپيوتر برق واز طريق سايت آموزش دانشكده مهندسي  رافرمهاي تعيين گرايش 

به آموزش نسبت به تحويل آن و تكميل را ... و  تعداد كل واحد گذرانده ،معدل كلبه ترتيب از اولويت اول تا چهارم، مورد عالقه 

را در فرم مشخص نمايند و  اولويت هر چهاراند توجه شود دانشجويان موظف . اقدام نمايندماه آذر 51حداكثر تا دانشكده 

 . ناقص وارد فرآيند تعيين گرايش نمي شوند هاي فرم

( مطابق با شرح ذيل)شيوه تعيين گرايش بدين صورت است كه پس از تعيين ظرفيت هر گرايش و نيز امتياز هر دانشجو 

. التر دارند زودتر از بقيه تعيين گرايش مي گردنددانشجويان بر طبق امتياز به ترتيب نزولي مرتب شده و دانشجوياني كه امتياز با

هر دانشجو در صورت پر نشدن ظرفيت گرايش انتخابي اول وي، دانشجو در گرايش اول مورد عالقه خود پذيرش مي شود و براي 

 .   در غير اينصورت وارد گرايش دوم مورد عالقه خود مي گردد و به همين ترتيب تا گرايش چهارم

 

 تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در هر گرايش

كه نيمسال پنجم تحصيل يك ورودي تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در هر گرايش هر ساله بر مبناي تعداد كل دانشجويان 

ابتدا از ميان تعداد كل دانشجويان واجد شرايط براي انتخاب گرايش، تعداد : خود را سپري مي كنند به صورت ذيل تعيين مي گردد

تعداد باقي مانده  ،پس از آن(. 51تا  8مثالً براي هر گرايش عدد يكساني از )يكساني ظرفيت براي هر گرايش در نظر گرفته شود 

 . ظرفيت دانشجويان با نسبت تعداد اعضاء هيأت علمي هر گرايش ميان گرايشهاي مختلف تقسيم مي گردند

 

 تعيين امتياز اولويت دانشجويان جهت انتخاب گرايش

در تعداد كل واحد گذرانده شده دانشجو ، 511مقياس در معدل كل دانشجو بر اساس  (امتياز 041حداكثر )امتياز هر دانشجو 

 . محاسبه شود5مخابرات كنترل خطي و ، 0ماشين ، 0شامل الكترونيك اخذ هر يك از چهار درس براي  51و امتياز  511مقياس 

 

 .به هيچ عنوان امكان تغيير دادن گرايش وجود ندارد، گرايش دانشجومشخص شدن پس از : توجه

 موفقيت آرزوي با


