
 
 

 

 

 

 

    
 

 آيين نامه آموزشی و ... در اسرع  03و  92اساس ماده کارنامه هر نيمسال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظير عدم درج نمره، قرارگرفتن در وضعيت اخراجی بر مشاهده دانشجو پس از 
ی سدري  بده   مشکالت آموزشی دانشجويان و ارائه آن به انضمام کپی آخرين کارنامه تحصيلی به مدير محترم گروه آموزشی مربوطه خواهندد بدود . ج دت رسديدگ    وقت ملزم به تکميل فرم ويژه بررسی  

ی دانشکده و يا مديرآموزش دانشکده ارسال خواهدد نمدود.   درخواست دانشجو مديران محترم گروه ای آموزشی در صورت تأييد حداکثر دو روز پس از تاريخ تقاضای دانشجو آنرا به دفتر معاون آموزش
 بدي ی است دانشجويانی که درموعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمايند درخواست آن ا مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .

عدم شرکت دانشجو در امتحان مربوطه نمره صفر درج خواهد شد.  و در صورت براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه دروس عملی باکدمستقل، بصورت تکدرس و اضطراری قابل حذف نخواهد بود 
مشروط دروس اضافی خودرا بطور اختياری حذف ننمايند ، آموزش دانشکده نسبت به حذف دروس اضافی ازآخرفرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود. اندرصورتيکه دانشجوي 

 وس انتخاب شده را کنترل و در صورت وجود مغايرت در اسرع وقت موضوع را به آموزش دانشکده کتباً گزارش نمايد .چك ليست الزم است که در يترودانشجو پس از 

ت طبق مصوبه شوراي آموزشي هرر  در غير اينصور درس از دروس معارف اسالمي مي باشددوهر دانشجو فقط مجاز به انتخاب )دانشجويان الزم است در انتخاب واحد پيش نياز دروس انتخابی و ضوابط دروس معارف

 را رعايت نمايند .( درس معارف اسالمي حذف خواهد شد دو 

 تبصره : دانشجويان ترم آخر از اين امر مستثنی هستند.
 

 

 

 روز ر  ماه  ر  سال نرروع فعاليررت  آموزشرررري    

  

 بصورت اينترنتي طبق برنامه ذيل :) توسط خود دانشجو ( دوم انتخاب واحد نيمسال 

 42صبح لغایت ساعت  6از ساعت   11/66/ 03شنبه  پنجقبل روز  یسال هاورودیهای  هيوکل 69 یهایورود

 42صبح لغایت ساعت  6از ساعت  4/14/66  روز شنبه 67ورودیهای 

 42صبح لغایت ساعت  6از ساعت  0/14/66 شنبه یکروز 68ورودیهای 

 42صبح لغایت ساعت  6از ساعت  2/14/66شنبه  دوروز ارشد  یکارشناسو   66 ورودیهای 

 5/14/1066ثبت نام با تاخير روز سه شنبه 

 

 11/11/99لغايت 03/11/99 دوممهلت درخواست مرخصی در نيمسال 
 0/1/1133لغايت  9/11/99 پایان کالسها شروع و

  6/11/99 چک ليست انتخاب واحد نيمسال اول توسط دانشجو و استاد راهنمارؤیت 

 17/11/99و 16 ) بصورت اينترنتي  ( حذف و اضافه

 03/1/1133لغايت  11/1/1133 امتحانات ميان ترم

  01/1/1133 تيلغا 1/1/1133 موسسهرشته توأم با انتقال به متقاضيان از طریق آموزش  شروع و پایان تحویل فرم تغيير رشته و تغيير
 1/1/1133و1  آئين نامه آموزشی ( 17پایان مهلت ثبت حذف تکدرس نيمسال اول بصورت دستی در دانشکده با رعایت ) مفاد ماده 

 0/1/1133 اتيد مربوطهتوسط اس  موسسه بهغيبت بيش ازحدمجاز دانشجویان  اعالمآخرین مهلت 

  13/1/1133 تيلغا 5/1/1133 عملی دروس امتحانات 

 
  شروع امتحانات:

 

 امتحانات   : پایان

11/1/1133 

 

01/1/1133 

 

 موسسه و پژوهشي آموزشي معاونت: تهيّه و تنظيم از
 

 بسمه تعالي  
 عالي ربع رشيد موسسه آموزش  9910ر   1133سالتحصيلي  دومتقويم آموزشي نيمسال 

 

 


