ردیف

تقوین آهوسضي نين سال اول سالتحصيلي 1396-97

تاریخ ضزوع

تاریخ پایاى

ػنــــواى بزناهه

1

ثبت دروس ،توسط گزوههاي آهوسضي

1396/02/23

1396/03/03

2

ویزایص دروس ثبت ضذه توسط آهوسش دانطكذه

1396/03/06

1396/03/10

3

انتخاب واحذ اینتزنتي به تفكيك سال ورود

1396/06/04

1396/06/15

4

ضزوع سال تحصيلي

1396/07/01

5

کنتزل انتخاب واحذ توسط اساتيذ راهنوا

1396/06/25

1396/06/29

6

حذف و اضافه نيوسال (حذاکثز دو درس)

1396/07/10

1396/07/15

7

اهتحانات هياى تزم

1396/08/06

1396/10/06

8

ارسضيابي اساتيذ ( اینتزنتي)

1396/09/18

1396/09/22

9

حذف اضطزاري

1396/09/26

1396/09/27

10

پایاى کالسها

1396/10/20

11

* اهتحانات دروس ػولي

1396/10/16

1396/10/20

12

اهتحانات پایاى تزم

1396/10/23

1396/11/08

13

ثبت نوزات کليه هقاطغ تحصيلي

1396/10/23

1396/11/18

1۴

درخواست دانطجو بزاي تغييز رضته
1396/10/02

1396/10/13

تاریخ انتخاب واحذ و حذف و اضافه بز اساس سال ورود
سال ورود

انتخاب واحذ

حذف و اضافه

ورودیهاي سال  1393و هاقبل

 1396/06/04و 1396/06/05

 1396/07/10تا 1396/07/11

1394

 1396/06/06و 1396/06/07

1396/07/12

 1395و دانطجویاى ههواى و انتقالي

 1396/06/08و 1396/06/09

1396/07/15

ورودیهاي سال
ورودیهاي سال

کليه ورودي ها (بذوى هحذودیت)

 1396/06/11و 1396/06/12

کليه ورودیها (حذاکثز سه درس)

 1396/06/13تا 1396/06/15

_

 چنانچه دانطجویي درسي را انتخاب نوایذ که بزخالف نظز استاد راهنوا و هقزرات آهوسضي باضذ توسط آهوسش دانطكذه حذف خواهذ ضذ.

تذکزات ههن

 دانطجویاني که در ارسضيابي اساتيذ ضزکت نكننذ اس انتخاب واحذ هحزوم خواهنذ ضذ.
 دانطجویاني که تزم آخز نيستنذ نوي تواننذ بيص اس یك درس اس هجووػه دروس هؼارف اسالهي انتخاب کننذ.
 دانطجویاني که به دليل تزم آخز ویا با توجه به هؼذل ،بيص اس حذ هجاس انتخاب واحذ هيكننذ حق ضزکت در حذف اضطزاري را نذارنذ و در
صورت ضزکت ،سایز درسهاي اضافي آنها با توجه به هؼذلطاى حذف هيطود.
 اهتحانات دروس ػووهي در تاریخ هاي  1396/10/2۴و  1396/10/2۷و  1396/11/01بزگشار هيگزدد.
 طبق تبصره  ۱ماده  ۱۷آییه وامه آموزشی ،اگر داوشجو در کالس درسی بیش از  3/16جلسات غیبت غیرموجه وماید ،ومره آن درس صفر مىظور خواهد شد.
 اهتحانات دروس ػولي با هواهنگي اساتيذ و هؼاوى آهوسضي دانطكذه بزگشار هيگزدد.

هذیزیت اهورآهوسضي دانطگاه

