بسمه تعالي
تقوين آهوصضي نيوسال اول سالتحصيلي  1401ـ  1400هصوبه ضوساي آهوصضي هوسخ  1400/5/14هوسسه آهوصش عالي سبع سضيذ
سوص ـ هاه ـ سال

نــوع فعاليــت آهوصضــــي
ثبت ًام اس پذیزفتِ ضذگاى سالتحصیلی : 4111-4114

به استناد دستوسالعول ثبت ناهي ساصهاى سنجص

-4تطکیل پزًٍذُ ٍ اخذ هذارک هقطغ قبلی ٍ بزرسی هؼذل ٍبزرسی ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ آقایاى

پزيشفته ضذگاى جهت سويت هذاسک هوسد نياص به

 -2درخَاست تاییذیِ تحصیلی ٍ هؼافیت تحصیلی (آقایاى)

سايت هوسسه به آدسس
 www.raberashidi.ac.irهشاجعه نواينذ.

اًتخاب ٍاحذ ًیوسال اٍل( تَسط خَد داًطجَ ) بصوست اينتشنتي طبق بشناهه ريل :
کلیِ داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ ٍ کارضٌاسی ٍرٍدي  99اس ساػت  9صبح رٍس دٍ ضٌبِ  4111/6/ 45لغایت ساػت 21
کلیِ داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ ٍ کارضٌاسی ٍرٍدي  98اس ساػت  9صبح رٍس سِ ضٌبِ  4111/6/ 46لغایت ساػت 21
داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ ٍکارضٌاسی ٍرٍدي  ٍ 97سال ّاي هاقبل اس ساػت  9صبح رٍس چْار ضٌبِ  4111/6/47لغایت ساػت 21
داًطجَیاًیکِ درایام هذکَرهَفق بِ اًتخاب ٍاحذًطذُ اًذ رٍسپٌج ضٌبِ  4111/6/48اسساػت  9صبح لغایت ساػت ّ 21واى رٍس

هْلت درخَاست هزخصی داًطجَیاى در ًیوسال اٍل

 1400/6/15لغايت 1400/6/18

 1400 /6/27لغايت 1400/7/8

ضزٍع ٍ پایاى کالسْا

 1400/6/27لغايت 1400/10/15

تؼییي تکلیف کالسْاي کوتز اس حذ ًصاب طبق هصَبِ ضَراي آهَسضی هَسسِ

1400/7/8

حذف ٍ اضافِ ( بصوست اينتشنتي )

 11و 1400/7/10

آخزیي هْلت بزرسی ٍضؼیت داًطجَیاى اػن اس اًتخاب کوتز اس حذهجاس ،بیطتز اس حذ هجاس ،سِ درس هؼارف اسالهی ٍ ػدذم اًتخداب
ٍاحذ ٍ اقذام در خصَظ آًْا تَسط آهَسش هَسسِ ٍ گشارش هکتَب بِ هؼاٍى آهَسضی هَسسِ
آخزیي هْلت بزرسی پزًٍذُ داًطجَیاى ٍرٍدي جذیذ اس بابت اصل هذرک ٍ رسیذ هؼافیت تحصیلی ًظام آقایاى ٍ گدشارش کتبدی بدِ
هؼاٍى آهَسضی هَسسِ
ضزٍع ٍ پایاى تحَیل فزم تغییز رضتِ ٍ تغییز رضتِ تَأم با اًتقال بِ هتقاضیاى اس طزیق آهَسش هَسسِ بغیز اس ٍرٍدي ّاي 4111

1400/7/22

يک هاه و نين بعذ اص ثبت نام
 1400/9/1لغايت 1400/9/ 1 5

آخزیي هْلت درخَاست حذف تکذرس ًیوسال اٍل بصَرت دستی در هَسسِ با رػایت ( هفاد هادُ 42آئیي ًاهِ آهَسضی  ٍ 94هادُ 41
آییي ًاهِ آهَسضی  99کارضٌاسی ٍ هادُ 45آییي ًاهِ کارضٌاسی ارضذ ) ٍ ثبت در سیستن سوا

1400/10/1

آخزیي هْلت ثبت غیبت بیص اس حذ هجاس داًطجَیاى تَسط آهَسش هَسسِ در سیستن سوا

1400/10/7

اهتحاى درٍس ػولی

ضزٍع اهتحاًات :

 1400/10/11لغايت 1400/10/19
22و21و1400/10/20

الف  :درٍس هؼارف اسالهی

1400/10/23

ج  :پایِ ٍ اختصاصی

لغايت

پایاى اهتحاًات :

1400/11/7

آخزیي هْلت ثبت هَقت ًوزات ًیوسال اٍل  4111-4114تَسط اساتیذ هحتزم

4111/44/41

داوشجً پس اس مشاَذٌ کاروامٍ َز ويمسال در صًرت بزخًرد با مشکل خاص آمًسشی وظيز عذم درج ومزٌ ،قزارگزفته در يضعيت اخزاجی بز اساس مادٌ  02آیيه وامهٍ آمهًس

 91 ، 19آیهيه وامهٍ

آمًسشی  91 ،19آیيه وامٍ آمًسشی  19در اسزع يقت ملشم بٍ تکميل فزم يیژٌ بزرسی مشکالت آمًسشی داوشجًیان ي ارائٍ آن بٍ اوضمام کپی آخزیه کاروامٍ تحصيلی بٍ مذیز محتزم گزيٌ آمًسشی مزبًعٍ
خًاَىذ بًد
بزاساس مصًبٍ شًرای آمًسشی داوشگاٌ دريس عملی باکذ مستقل ،بصًرت تکذرس ي اضغزاری قابل حذف وخًاَذ بًد ي در صًرت عذم شزکت داوشجً در امتحان مزبًعٍ ومزٌ صهرز درج خًاَهذ
شذ.
درصًرتيکٍ داوشجًیان مشزيط دريس اضافی خًدرا بغًر اختياری حذف وىمایىذ  ،آمًس
داوشجًیان السم است در اوتخاب ياحذ پيش وياس دريس اوتخابی ي ضًابظ دريس

داوشکذٌ وسبت بٍ حذف دريس اضافی اسآخزفزم اوتخاب ياحذ اقذام خًاَذ ومًد.

معارف(هش دانطجو فقط هجاص به انتخاب دو دسس اص دسوس هعاسف اسالهي هي باضذ دس غيش اينصوست طبق هصوبه ضوساي آهوصضي هش

دو دسس هعاسف اسالهي حزف خواهذ ضذ ) را رعایت ومایىذ .
تبصزٌ  :داوشجًیان تزم آخز اس ایه امز مستثىی َستىذ.

تْیِّ ٍ تٌظین اس

 :هذيشيت اهوس آهوصضي هوسسه

