تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی  79-79جهت انتخاب واحد دانشجویان دوره های (کاردانی  ،کارشناسی
وکارشناسی ارشد) :
عدم انتخاب واحد به موقع در تاریخ های یاد شده ،موجب پرداخت جریمه برای دوره ی کارشناسی ارشد به مبلغ3 /000 / 000ریال و
دوره ی کاردانی و کارشناسی به مبلغ 1 / 000 /000ریال می گردد.

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال76

سه شنبه1379/11/07:

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال79

چهارشنبه1379 /11 / 10:

ثبت نام با تأخیر

شنبه 1379 /11 / 13:و یکشنبه1379 /11 / 14 :

شروع کالس ها

شنبه1379 /11 / 13 :

حذف و اضافه« حذف و اضافه ی یک درس فقط بر اساس ماده
ی  13آیین نامه ی کارشناسی ارشد

سه شنبه1379 /11 / 24:

پایان کالس ها

دوشنبه1379 /03 / 13:

شروع و پایان امتحانات پایان نیمسال

شنبه 1379 /03 / 19:تا شنبه 1379 /04 / 1:

فقط دانشجویان ترم اخر می توانند عدم رعایت پیش نیاز داشته باشند .در صورت تخلف سایر
دانشجویان ،عواقب آن به عهده ی خود دانشجو می باشد.
زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی  79-79مقطع کارشناسی

انتخاب واحد

از  80صبح 1930/11/80تا  05:3دقیقه صبح
1930/11/80

دانشجویان ورودی
 39و ماقبل

انتخاب واحد

از  80صبح 1930/11/80تا 05:3دقیقه صبح
1930/11/83

انتخاب واحد

از  80صبح  1930/11/83تا  05:3دقیقه صبح
1930/11/18

انتخاب واحد

از  80صبح  1930/11/18تا 05:3دقیقه صبح
1930/11/11

انتخاب واحد با تاخیر

از  80صبح  1930/11/19تا  05:3دقیقه صبح
1930/11/19

دانشجویان
ورودی 3:
دانشجویان
ورودی 39
دانشجویان
ورودی 30
کلیه ورودیها

حذف و اضافه

از  80صبح  1930/11/39تا  05:3دقیقه صبح
1930/11/39

تاخیر با

کلیه ورودیها

از  80صبح 1930/11/39تا  05:3دقیقه صبح
1930/11/3:

توجه مهم:
** به اطالع دانشجویان ورودی  79که سنوات آنها در نیمسال جاری( نیمسال اول سال تحصیلی -79
 ) 79به اتمام می رسد (نیمسال  ) 7و فارغ التحصیل نمی شوند ،لطفا پیگیری نمایند چنانچه نامه ی اتمام
سنوات آنها توسط دانشکده ی مربوطه صادر گردیده است ،نسبت به دریافت مجوز افزایش سنوات از
شورای موارد خاص اقدام نمایند.
با تشکر

شیوه نامه اجرایی آموزشی مقطع کارشناسی در خصوص زمان حذف اضطراری بعد از مهلت مقرر دانشجویان (یک بار
درطول تحصیل) به شرح زیر تغییر نموده است و از نمیسال دوم  30-30به بعد الزم االجرا می باشد :
دانشجو مجاز است تا پایان ساعت اداری فردای امتحان درس مربوطه(در صورت عدم شرکت در جلسه ی امتحان)،
درخواست خود را به آموزش دانشکده تحویل نماید( .حذف اضطراری در صورتی قطعی می گردد که فیش

شهریه واریز شده به آموزش دانشکده تحویل داده شود  .مبلغ شهریه بر اساس تعرفه سال ورود
دانشجو می باشد).

