ردیف

تقویم آموزشي نيم سال اول سالتحصيلي 9376-79

تاریخ شروع

تاریخ پایان

عنــــوان برنامه

9

ثبت دروس ،توسط گروههاي آموزشي

9376/23/33

9376/23/23

3

ویرایش دروس ثبت شده توسط آموزش دانشكده

9376/23/26

9376/23/92

3

انتخاب واحد اینترنتي به تفكيك سال ورود

9376/26/24

9376/26/95

4

شروع سال تحصيلي

9376/29/29

5

کنترل انتخاب واحد توسط اساتيد راهنما

9376/26/35

9376/26/37

6

حذف و اضافه نيمسال (حداکثر دو درس)

9376/29/92

9376/29/95

9

امتحانات ميان ترم

9376/20/26

9376/92/26

0

ارزشيابي اساتيد ( اینترنتي)

9376/27/90

9376/27/33

7

حذف اضطراري

9376/27/36

9376/27/39

92

پایان کالسها

9376/92/32

99

* امتحانات دروس عملي

9376/92/96

9376/92/32

93

امتحانات پایان ترم

9376/92/33

9376/99/24

93

ثبت نمرات کليه مقاطع تحصيلي

9376/92/33

9376/99/94

94

درخواست دانشجو براي تغيير رشته
9376/92/23

9376/92/93

تاریخ انتخاب واحد و حذف و اضافه بر اساس سال ورود
سال ورود

انتخاب واحد

حذف و اضافه

وروديهاي سال  9373و ماقبل

 9376/26/24و 9376/26/25

 9376/29/92تا 9376/29/99

وروديهاي سال 9374

 9376/26/26و 9376/26/29

9376/29/93

وروديهاي سال  9375و دانشجویان مهمان و انتقالي

 9376/26/20و 9376/26/27

9376/29/95

کليه ورودي ها (بدون محدودیت)

 9376/26/99و 9376/26/93

کليه وروديها (حداکثر سه درس)

 9376/26/93تا 9376/26/95

_

 چنانچه دانشجویي درسي را انتخاب نماید که برخالف نظر استاد راهنما و مقررات آموزشي باشد توسط آموزش دانشكده حذف خواهد شد.

تذکرات مهم

 دانشجویاني که در ارزشيابي اساتيد شرکت نكنند از انتخاب واحد محروم خواهند شد.
 دانشجویاني که ترم آخر نيستند نمي توانند بيش از یك درس از مجموعه دروس معارف اسالمي انتخاب کنند.
 دانشجویاني که به دليل ترم آخر ویا با توجه به معدل ،بيش از حد مجاز انتخاب واحد ميکنند حق شرکت در حذف اضـطراري را ندارنـد و در
صورت شرکت ،سایر درسهاي اضافي آنها با توجه به معدلشان حذف ميشود.
 امتحانات دروس عمومي در تاریخ هاي  9376/92/34و  9376/92/39و  9376/99/29برگزار ميگردد.
 طبق تبصره  ۱ماده  ۱۱آیین نامه آموزشی ،اگر دانشجو در کالس درسی بیش از  ۳/۶۱جلسات غیبت غیرموجه نماید ،نمره آن درس صفر منظور خواهد شد.
 امتحانات دروس عملي با هماهنگي اساتيد و معاون آموزشي دانشكده برگزار ميگردد.

مدیریت امورآموزشي دانشگاه

