
در این ایام دانشجویان مقاطع کاردانی و  اولین قدم پیش از شروع کالس های هر ترم تحصیلی انتخاب واحد به صورت اینترنتی است. 

کارشناسی به دنبال تاریخ دقیق انتخاب واحد و دروس ارائه شده در نیم سال پیش رو هستند و اگر در مدت زمان معین شده اقدامی  

انجام نشود به منزله عدم تمایل به شرکت در کالس ها تلقی می شود و دروس برای دانشجوی مورد نظر ثبت  برای انتخاب واحد 

 نخواهد شد. در این خصوص الزمه ی امتخاب واحد صحیح، آشنایی با نحو انتخاب واحد در سامانه هم آوا می باشد. 

ا، تاریخ انتخاب واحد در سال جاری، راهنمای تصویری انتخاب  نحوه انتخاب واحد در سامانه هم آو در این مقاله به مواردی مانند

 واحد و مواردی از این قبیل خواهیم پرداخت. 

 

 

 نحوه ی انتخاب واحد در سامانه هم آوا 

کلمه ی عبور   وارد سایت هم آوای دانشگاه خود شده و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد صفحه ی شخصی خود شوید.

 شماره شناسنامه و نام کاربری همان کد ملی دانشجویان است.  معموال همان

 

 از دسترسی سریع گزینه ی نیم رخ تحصیلی را انتخاب نمایید.

 

 بروزرسانی نیم رخ در سمت چپ تصویر را انتخاب نمایید. در مرحله ی بعد همانند تصویری که مشاهده می کنید گزینه ی 

 

 وی گزینه ی انتخاب واحد کلیک نماییدسپس مجددا به دسترسی سریع بازگشته و ر

 

همانطور که مشاهده می کنید لیست دروس قابل اخذ در سمت راست تصویر مشخص شده است. با کلیک بر روی نام درس و سپس  

 عالمت مثبت کنار آن، درس مورد نظر برای شما انتخاب می شود. 

 

 ت موقت هستند ( را انتخاب نمایید. در مرحله ی بعد گزینه ی قرمز رنگ ) نهایی کردن دروسی که ثب 

 

در مرحله ی آخر رسید انتخاب واحد قابل مشاهده است و با زدن گزینه ی پرداخت می توانید نسبت به پرداخت هزینه ی واحد ها )در  

ر مدت معلوم  صورت وجود( اقدام نمایید. الزم به ذکر است که سامانه فقط برای دو ساعت پیش ثبت نام شما را حفظ می کند و اگر د

 پرداخت صورت نگیرد انتخاب واحد شما لغو خواهد شد. 

 

 

 تاریخ انتخاب واحد هم آوا 

دوم   مسالی همان ن  ای شود که تحت عنوان ترم  ی معموال از بهمن ماه آغاز مها دانشگاه  ۱۴۰۱ -  ۱۴۰۰ یلی سال تحص یبعد مسالی ن 

مهر ماه طبق   یموظف هستند مانند ورود  یقبل  یها  یورود  انی دانشجو ای و   1400بهمن  دی جد  یورود انی . دانشجوشناخته می شوداز

 .واحد خود اقدام کنند  خاب انت  یاعالم شده برا  یزمانبند

 



  

 

دوم و زمان حذف و اضافه دانشگاه   مسال ی انتخاب واحد ن  یکه شامل زمانبند 1401  -  1400 یلی سال تحص  یآموزش می تقوها  دانشگاه

 تخاب واحد نمایند.فرادید می توانند در بهمن ماه اقدام به ان با ورود به صفحه  انی . دانشجوند بوده را منتشر کرده ا

 

 

 سقف انتخاب واحد 

د خود را بر اساس  دانشگاه های مختلف برای انتخاب واحد دانشجویان سقف مشخصی را در نظر می گیرند و دانشجو باید انتخاب واح

این سقف مشخص شده انجام دهد در ادامه به بررسی تعداد واحد های مجاز در هر نیم سال تحصیلی در دانشگاه های مختلف خواهیم  

 پرئاخت. 

 

 

 

 سقف انتخاب واحد دانشگاه سراسری

  ری باشد که در ادامه در قالب جدول ز ی متفاوت م گری کدی با  یلی از مقاطع تحص ک ی در هر  ی سراسر ی سقف انتخاب واحد دانشگاه ها

 . می کن  یرا ذکر م ی لی و در هر مقطع تحص ی سراسر ی سقف انتخاب واحد در دانشگاه ها

اضافه بر   یشتری داشته باشد که تعداد واحد ب  ازی ن  یلی مانند فارغ التحص یخاص لی که دانشجو به دال یدر صورت الزم به ذکر است 

  ییاگر دانشجو ن،ی کار را انجام دهند. همچن  نی گروه ا ری مد هیدیی تواند با تا یاست، بردارد م که در جدول باال ذکر شده ییسقف ها

 گروه بردارد.  ری مد دیی خود را با تا ماندهی باق یتواند تعداد واحدها یباشد، م ته داش ماندهی کمتر از سقف ذکر شده واحد باق

 سقف انتخاب واحد 

 واحد سقف انتخاب   معدل الزم  ی لی مقطع تحص

 واحد  20تا   12 17 ری ز یکارشناس

  واحد  24تا   12 17 یباال

 واحد  14تا  8 یاز مشروط  ری معدل ها به غ یتمام ارشد  یکارشناس

در   یاز مشروط  ری معدل ها به غ یتمام
 گروه  ری مد دیی خاص و با تا  طی شرا

  واحد  16تا  8

 واحد  12تا  6 یاز مشروط  ری معدل ها به غ یتمام یدکتر

 

 سقف انتخاب واحد دانشگاه آزاد 

  یشده از سو  نیی بر اساس سقف تعالزم است باشند،  ی م لی دانشگاه آزاد در حال تحص یها از واحد ک ی که در هر  یان ی دانشجو

انتخاب واحد دانشگاه آزاد انجام دهند. سقف انتخاب واحد دانشگاه آزاد در مقطع   ت ی دانشگاه آزاد مراحل انتخاب واحد خود را در سا

که حتما بر اساس   ستی با یم  انی و دانشجو  استمتفاوت  گری کدی با  یارشد و دکتر ی کارشناس ،یمانند کارشناس لف مخت  یلی تحص یها

 . خودشان مراحل انتخاب واحد خود را انجام دهند  یلی شده مقطع تحص نیی سقف تع

 یتمام نی سقف ها در ب  نی ا یکه تمام دی . در نظر داشته باشدی کن  ی آزاد را مشاهده م یسقف انتخاب واحد دانشگاه ها  ری در جدول ز

دستورالعمل در زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد اقدام به ارائه دروس   نی باشد و همه دانشگاه ها مطابق ا ی م کسانی آزاد  یدانشگاه ها

 . دی واحد انتخاب کن  ر ی طبق جدول ز دی توان  یم د،ی آزاد را دار ی قصد انتخاب واحد در دانشگاه ها که  یکنند. در صورت  یم

 



 سقف انتخاب واحد دانشگاه های آزاد

 سقف انتخاب واحد  معدل الزم  ی لی مقطع تحص

 واحد  14تا   12 12 ری ز یکارشناس

 واحد  20تا   12 17تا   12

 واحد  24تا   12 17 یباال

 واحد  14تا  8 یاز مشروط  ری معدل ها به غ یتمام ارشد  یکارشناس

در   یاز مشروط  ری معدل ها به غ یتمام
 گروه  ری مد دیی خاص و با تا  طی شرا

 واحد  16تا  8

 واحد  10 یاز مشروط  ری معدل ها به غ یتمام یدکتر

 

دانشجویانی که در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد تحصیل می کنندمی توانند در ترم تابستان تعداد هشت واحد را انتخاب نمایند که این  

 تعداد شامل دروس آموزش قرآن و وصایای امام نمی باشد. 

 

 

 نورسقف انتخاب واحد دانشگاه پیام 

دانشگاه پیام نوز هم همانند دانشگاه های دیگر سقف مشخصی را برای انتخاب واحد در نظر گرفته است و دانشجویان موظف اند بر  

این اساس انتخاب واحد خو را در سامانه ی مربوطه تکمیل نمایند. همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید سقف انتخاب واحد در  

واحد در کنار یک واحد درسی   8تحصیلی مختلف متفاوت است. همچنین سقف انتخاب واحد در ترم ابستان  این دانشگاه در مقاطع

 معارف اسالمی است. 

 

 نور  امی پ  ی سقف انتخاب واحد دانشگاه ها

 سقف انتخاب واحد  معدل الزم  ی لی مقطع تحص

 واحد  14تا   12 12 ری ز یکارشناس

 واحد   20تا  12 17تا  12

 واحد   24تا  12 17 یباال

 واحد  14تا  8 به باال  14 به قبل(  92 ی ارشد )ورود یکارشناس

 واحد  12تا   8  نیی به پا 14

 واحد  14تا  8 به باال  14 به بعد(  93 ی ارشد )ورود یکارشناس

 واحد  8حداکثر  نیی به پا 14

 ندارد ندارد یدکتر

 

 

 

 

 

 

 اخبار انتخاب واحد  نی اخر

 د ی انتخاب واحد ترم جد یبرا ان ی دانشجو ه ی پرداخت شهر اتی جزئ 



ثابت معترض   هی در روند انتخاب واحد به همراه شهر ریی متغ هی پرداخت شهر شی نسبت به اخذ پ  انی از دانشجو یتعداد   روزها نی ا

  هی خاب واحد و پرداخت شهردرباره مراحل انت  یو منابع دانشگاه آزاد اسالم تی ری قائم مقام معاونت توسعه مد ،یجواد   نی هستند. حس

را پرداخت کند.   ری متغ هی از شهر ی ثابت و بخش ه ی شهر دی ثبت نام با یها براترم  ی: دانشجو در تمامت دوم گف مسالی در ن  انی دانشجو

موجود که دانشگاه درنظر گرفته استفاده کنند.   التی از تسه توانندی مشکل دارند م ه ی پرداخت شهر  یبرا  یکه به هر نحو  یان ی دانشجو

 .نشده است عمال ا یریی تغ هی درضمن در روند انتخاب واحد و اخذ شهر

 

 کارگاه انتخاب واحد در دانشگاه علم وصنعت  یبرگزار

م و صنعت  عمران دانشگاه عل  یدانشکده مهندس یعمران دانشگاه علم و صنعت،انجمن علم یدانشکده مهندس یانجمن علم ش ی پ  یچند

  یدرس ی اخذ تمام واحدها یساده برا یهاگلستان و راه حل  ستمی س  ی با فضا ییانتخاب واحد ، آشنا تی اهم یدرباره  یبا مباحث  یکارگاه

 دانشگاه قرار گرفت.  نی ا انی استقبال دانشجو ردمورد نظر برگزار کرد که مو

 

 

 خالصه مطالب 

انتخاب واحد   لی سال تحص م ی هر ن  یرو الزم است در ابتدا شی پ  یحضور در کالس ها هی دیی اخذ دروس و کسب تا یدر دانشگاه برا 

مختلف از   ی دانشگاه ها انی دانشجو یرا برا  ندی فرا  نی با نحوه انتخاب واحد در سامانه هم آوا ا ییخصوص آشنا نی . در اردی انجام پذ

انتخاب   خی انتخاب واحد در سامانه هم آوا، تار یمقاله به نحوه   نی در ا نی ند. بنابراک ی آسان تر م عتو علم و صن  ی جمله علوم پزشک

  رانی خصوص با کارشناسان ا  نی در ا شتری کسب اطالعات ب  ی شد. برا  یمختلف بررس یواحد و سقف انتخاب واحد در دانشگاه ها

 . دیی فرما  یتماس حاص لی تحص

 

 

  سواالت متداول

 ؟  ندی توانند انتخاب نما یکه ترم قبل مشروط شده اند چند واحد م یکاربرد  یدانشگاه علم یان ی دانشجو

انتخاب   یکه زمان بند ندی توانند انتخاب نما ی واحد م 12تا سقف   انی دسته از دانشجو نی ، ا یکاربرد ی دانشگاه علم نی قوان   به توجه  با

 مقاله ارائه شده است .  نی در ا یواحد ترم جار 

 کرد ؟  دی است چه با لی تکم تی ظرف امی در زمان انتخاب واحد در صورت مواجه شدن با پ  انی دانشجو

  نی ا ری در غ دی را انتخاب کن   گری توانند کد د ی انتخاب ها م ری و عدم تداخل با سا  گری در صورت ارائه همان درس با کد د انی دانشجو

 .  ندی مراجعه نما دی جد ت ی ظرف جاد ی به واحد آموزش دانشگاه جهت ا دی صورت با

 وجود دارد ؟  ی کاربرد یانتخاب واحد دانشگاه علم شی رای امکان و ای آ

 شود .  یم نیی انتحاب واحد تع یینها شی رای حذف و اضافه و و  ی برا یخی تار شده اشاره  مقاله  در  که  همانطور  بله


