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 چكيده 

زمان انتخاب واحد براي ترم هـاي زوج در حـال حاضـر قبـل از     
شروع امتحانات ترم جاري انجام ميشود كه ايـن فرآينـد خيلـي    

الزم به ذكر است اين انتخاب واحد . نامتعارف و نامعقول ميباشد
حداقل نيمي از دانشجويان پـس از دادن امتحانـات و وارد   براي 

  .شدن نمرات تغيير ميكند 
  انتخاب واحد،زمان انتخاب واحد،ترم جديد: كلمات كليدي

  
  طرح مسئله

مشكل انتخاب واحـد بـراي تـرم هـاي زوج هميشـه گريبـانگير       
تجربه هاي شخصي و صـحبت كـردن بـا    .دانشجويان بوده است 
روز هاي نزديك به شـروع انتخـاب واحـد    دانشجويان ديگر در  

نشان ميدهد كه اكثر دانشجويان با اين زمان براي انتخاب واحد 
مشكل دارند زيرا معموال درس هاي ترمي كه در حال گذرانـدن  
آن هستند پيش نياز درس هاي ترم آتي مي باشند و همچنـين  
با توجه به اينكه شروع انتخاب واحـد قبـل از شـروع امتحانـات     

هميشه شاهد پر شدن بـيش از حـد واحـد هـاي درسـي       است
هستيم و با شروع ترم جديد مشاهده ميكنـيم كـه ظرفيـت آن    
واحد مذكور كه در زمان انتخاب واحد در عرض چنـد ثانيـه پـر    

به عنوان مثال بار ها مشـاهده كـرده ايـم    . شد حال خالي است 
دازه كه درس معادالت در انتخاب واحد ترم دوم دانشجويان به ان

ظرفبت كالس ،رزرو ميخورد ولـي پـس از امتحـان پايـان تـرم      
رياضي يك از اين تعداد مقدار قابل توجهي كم ميشود و بعـد از  

وارد شدن نمرات اين درس حتي كد هاي درس معادالت خـالي  
  .ميشوند

  
  
  

  راه حل پيشنهادي
با عوض كردن اين تايم به يك روز بعد از آخرين  ترم و كـاهش  

روز ميتوان اين مشـكل بـزرگ را بـر     10يك ماه به  مدت آن از
  .طرف كرد

  
  

زيرا تا آن زمان بعضي از نمرات دانشجويان در پرتال ثبت شـده  
است و باقي نمرات دانشجويان در ديگـر درس هـا نيـز حـداقل     
دانشجويان امتحان آن را سپري كـرده انـد و تصـوراتي از نمـره     

  .خود دارند
  
  

  بندي جمع
ائه شده كامال عملي بوده و در بعضـي از دانشـكده   اين راه كار ار

هاي دانشگاه هاي ديگر از قبيل دانشگاه هاي تهران،امير كبير ، 
  .در حال اجراست... شريف و

با تغيير دادن زمان انتخاب واحد اكثر دانشـجويان ميداننـد كـه    
چه واحد هايي بايد در ترم آتي انتخاب كنند و از آن سردرگمي 

 .قابل توجهي كاهش مي يابد هميشگي مقدار 
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