
 

 1044-1041سال تحصیلی اول انتخاب واحد و برگزاری نیمسال  زمانبندی

 "نکات مهم" 
و ( سی ارشدو کارشنا کارشناسی ناپیوسته ،) کاردانیو ماقبل 7931ماه سال و بهمن  مهر دانشجویان ورودی کلیه

بیش از که دارای   و همچنین دانشجویانیتحصیلی اتمام سنوات  با توجه بهو ماقبل  59 مهر و بهمن کارشناسی پیوسته ورودی

ترم مشروطی )کارشناسی  9بیش از و  )کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد(ترم مشروطی  2

درخواست کتبی خود را مبنی بر ادامه  بایست می باشند،( می 0955- 0011 دوم ) آخرین نیمسال مشروطی نیمسال پیوسته(

اداره آموزش تحویل نمایند. این  به 10/10/0011لغایت  10/10/0011از تاریخ  ، تحصیل جهت طرح در کمیسیون موارد خاص

 اعالم نتیجه از ( با سایر دانشجویان طبق زمانبندی جدول فوق تا زمانمشروط صورته )ب دانشجویان ضمن انجام انتخاب واحد

 .سوی کمیسیون مربوطه، می بایست در کالسها درس حضور یابند

 از طریق سامانه آموزشی اقدام نمایند.جهت همنیاز کردن دروس میبایست  دانشجویان **

دانشجویانی می توانند دروس خود را پیشنیاز / همنیاز نمایند که قبال در دروس پیشنیاز نمره قبوولی کسو     اًضمن

 .باشند نکرده

در زمان حذف و اضافه امکان اخذ درس حذف شده وجود ندارد و چنانچه درسی اخذ گردد امکان حوذف درس   **

 .وجود ندارد

برای تغییر گروه درس نیازی به حذف درس نمی باشد بودیهی اسوت در صوورت حوذف درس امکوان انتخواب        **

 .مجدد آن وجود ندارد

 

 

 

 انتخاب واحد

 

 زمان و مکان انتخاب واحد نام رشته و ورودی روز و تاریخ

 شنبهیک

71/60/7166 

 

 و ماقبل 30کلیه دانشجویان ورودی مهر و بهمن 

 

 8از ساعت 

 21صبح لغایت 

سامانه 

 آموزشی

 شنبهدو

71/60/7166 

 

 31انشجویان ورودی مهر و بهمن کلیه د

 

 8از ساعت 

 21صبح لغایت 

سامانه 

 آموزشی

 شنبهسه 

70/60/7166 

 

 38 و بهمن کلیه دانشجویان ورودی مهر
 

 8از ساعت 

 21صبح لغایت 

سامانه 

 آموزشی

 شنبهچهار

71/60/7166 

 

 33 و بهمن کلیه دانشجویان ورودی مهر
 

 8از ساعت 

 21صبح لغایت 

سامانه 

 آموزشی



                        سووال  اولکووه دارای مفرفووی نامووه از بنیوواد شووهید و امووور ایطووارگران مربوووط بووه نیمسووال    دانشووجویانی **

اموور   مفرفی نامه خوود را بوه   بایست قبل از شروع انتخاب واحد یک تصویر ازهستند می  0011 - 0010 تحصیلی

 .یندموسسه تحویل نما مالی و نسخه اصلی را به مرکز آمار و فناوری اطالعات

 26/60/7166:  شروع نیمسال تحصیلی

 29/60/7166انتخاب واحد : تمدید 

 )) تمامی رشته ها و مقاطع 96/0/7166لغایت  23/0/7166  از تاریخ : حذف و اضافه

 63/76/7166 : پایان کالسها

 96/76/7166لغایت : 79/76/7166: از تاریخ نظری شروع امتحانات 

اقتدام و تتا قبتل از شتروع      69/63/7166لغایتت   67/61/7166از تاریخ  معرفی به استادجهت اخذ درس 

 امتحانات پایان ترم ، امتحان درس برگزار گردد.

 قابل توجه دانشجویان میهمان

اداره آموزش تحویل نمایند. پو    به 01/10/0011تاریخ  حداکطر تامیهمان باید مدارک میهمانی را  دانشجوی **

دریافت نمی گردد. مسئولیت انتخاب واحد دانشجویان میهموان ،رعایوت    مدرکی از دانشجواز این تاریخ هیچ نامه و 

 .همنیاز و سقف واحد به عهده دانشجو می باشد پیشنیاز و

و ناموه   0*9 میهمان : تصویر صفحات شناسنامه / کوارت ملوی / کوارت دانشوجویی / دو قعفوه عکو        مدارک **

 .دروس پیشنهادی نیز باشد میهمانی از دانشگاه مبدا که شامل لیست

 و توسط واحد آموزش می باشد.   01/10/0011لغایت  00/10/0011* انتخاب واحد دانشجویان مهمان از تاریخ : 


