
  
  

 

 
 

 آیهين نامهه    91،  19آیين نامهه آمهوز     02 نمره، قرارگرفتن در وضعيت اخراجی بر اساس مادهکارنامه هر نيمسال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظير عدم درج مشاهده دانشجو پس از
گروه آموزشی مربوطه در اسرع وقت ملزم به تکميل فرم ویژه بررسی مشکالت آموزشی دانشجویان و ارائه آن به انضمام کپی آخرین کارنامه تحصيلی به مدیر محترم  19آیين نامه آموزشی  91، 19آموزشی 

 خواهند بود 

عدم شرکت دانشجو در امتحان مربوطه نمره صهرر درج خواههد    و در صورتمستقل، بصورت تکدرس و اضطراری قابل حذف نخواهد بود  براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه دروس عملی باکد
 شد. 
مشروط دروس اضافی خودرا بطور اختياری حذف ننمایند ، آموز  دانشکده نسبت به حذف دروس اضافی ازآخرفرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود. اندرصورتيکه دانشجوی 

 در غير اينصورت طبق مصوبه شوراي آموزشي هر  درس از دروس معارف اسالمي مي باشد دو هر دانشجو فقط مجاز به انتخاب)نياز دروس انتخابی و ضوابط دروس معارفدانشجویان الزم است در انتخاب واحد پيش

 را رعایت نمایند .( دو درس معارف اسالمي حذف خواهد شد 

 تبصره : دانشجویان ترم آخر از این امر مستثنی هستند.
 
 

 

 روز ـ  ماه  ـ  سال نــوع فعاليــت  آموزشــــي    

   : 0199-0011ثبت نام از پذیرفته شدگان سالتحصیلی 
 آقایان نظام وظیفه بررسی وضعیتبررسی معدل ورک مقطع قبلی و اتشکیل پرونده و اخذ مد-0 

 تحصیلی )آقایان(درخواست تاییدیه تحصیلی و معافیت  -2                                 

 به استناد دستورالعمل ثبت نامي سازمان سنجش 

به سايت مورد نياز جهت رويت مدارک پذيرفته شدگان 

مراجعه  www.raberashidi.ac.irبه آدرس موسسه 

 نمايند.

 اينترنتي طبق برنامه ذيل :بصورت ) توسط خود دانشجو ( اولانتخاب واحد نیمسال 

  
  20لغایت ساعت  6/99/ 05 شنبه روزصبح  9از ساعت   98 کارشناسی وروديکارشناسی ارشد و  دانشجویان 

  20لغایت ساعت  6/99/ 06شنبه   یکصبح روز  9از ساعت   97ورودي  یکارشناسکارشناسی ارشد و  انیدانشجو
   20لغایت ساعت  07/6/99شنبه دوصبح روز  9از ساعت ماقبل سال هاي و  96ورودي  یکارشناسکارشناسی ارشد و انیدانشجو

 روز همان 20صبح لغایت ساعت  9ازساعت  08/6/99شنبه  سهروز دانشجویانیکه درایام مذکورموفق به انتخاب واحدنشده اند
 

 

 

 

 

 

 11/6/99 لغايت 15/6/99

 

 

 

 

 

 1/7/99 0    لغايت 99/6/99 اولدر نیمسال دانشجویان مهلت درخواست مرخصی 

 11/10/99   لغايت 99/6/99 پایان کالسها شروع و

 10/7/99 موسسهشوراي آموزشی  طبق مصوبه کالسهاي کمتر از حد نصابتعیین تکلیف 

 19/7/99و   11    ) بصورت اينترنتي  ( حذف و اضافه

درس معهارف اسهالمی و عهدم     سهه آخرین مهلت بررسی وضعیت دانشجویان اعم از انتخاب کمتر از حدمجاز، بیشتر از حد مجاز، 
 موسسهو گزارش مکتوب به معاون آموزشی  موسسه انتخاب واحد و اقدام در خصوص آنها توسط آموزش

92/7/99 

 

 

اصل مدرک و رسید معافیت تحصیلی نظام آقایان و گزارش کتبی به  آخرین مهلت بررسی پرونده دانشجویان ورودي جدید از بابت
 معاون آموزشی موسسه

 بعد از ثبت نام ميماه و ن کي

 9/99/ 1 1لغايت   1/9/99  99موسسه بغیر از ورودي هاي شروع و پایان تحویل فرم تغییر رشته و تغییر رشته توأم با انتقال به متقاضیان از طریق آموزش 

 

و  90آئهین نامهه آموزشهی    02موسسه با رعایت ) مفاد ماده بصورت دستی در  اولحذف تکدرس نیمسال  مهلت درخواستآخرین 
 و ثبت  در سیستم سما آیین نامه کارشناسی ارشد ( 05کارشناسی و ماده 91آیین نامه آموزشی  00ماده 

2/10/99 

 11/10/99 دانشجویان توسط آموزش موسسه  در سیستم سما مجاز حد غیبت بیش ازثبت آخرین مهلت 

 11/10/99  لغايت 11/10/99 امتحان دروس عملی

                    

 دروس معارف  اسالمیالف :                                                       

                                                    
 :  پایه و اختصاصی     ج                                                                                            

 

 امتحانات   : پایان

 

 91/10/99و92و95

 

 

97/10/99 

 لغايت

16/11/99 

  21/00/99 توسط اساتید محترم 98-99آخرین مهلت ثبت موقت نمرات نیمسال اول 

 موسسهآموزشي  امورمديريت :   تهیّه و تنظیم از

 

  بسمه تعالي    
 موسسه آموزش عالي ربع رشيد 12/5/99وبه شوراي آموزشي مورخ مص  9911ـ    1200سالتحصيلي  اولتقويم آموزشي نيمسال 

 

       : شروع امتحانات  

http://www.raberashidi.ac.ir/

