
بسمه تعالی 
مؤسسه آموزش عالی هدف 

) 993( نیمسال  1399ـ  1400سال تحصیلی  تابستان نیمسال آموزشی تقویم  
1399- 1400سال تحصیلی تابستان نیمسال  عناوین 

1400ماه تیر20الی13از واریز شهریه دانشجویان  
1400تیرماه24الی21انتخاب واحد دانشجویان  

1400ماه  تیر27و  26تأخیر ثبت نام با 
1400ماهتیر26شروع کالسها
1400ماهمرداد4و3حذف و اضافه

1400ماه  مرداد 20الی5ازمهلت حذف اضطراري ( تکدرس) 
بصورت الکترونیکی اساتید ارزیابی 

و تسویه حساب شهریه می باشد)اساتیدات پایان نیمسال منوط به ارزیابی ( رویت نمر 
باشد)شهریه   

1400ماهشهریور1الیمرداد21از 

امتحانات پایان نیمسال اخذ کارت ورود به جلسه 
س می باشد)یابی دروز( اخذ کارت ورود به جلسه منوط به ار 

1400ماه شهریور1الی مرداد 30از

1400ماه  مرداد 28پایان  کالسها
1400ماه شهریور1امتحاناتشروع 

1400ماه شهریور2پایان امتحانات 
1400ماه شهریور4در سامانه آموزشینمرات امتحانات پایان نیمسالنهایی ثبتآخرین مهلت 

) 993( 1400سال تحصیلی تابستاناینترنتی نیمسالو حذف و اضافه براي انتخاب واحدبرنامه زمانی مراجعه دانشجویان به سایت دانشگاه
) 24شب (12الی صبح8ساعت ساعات مراجعه :  از  

زمان حذف و اضافهزمان انتخاب واحد مقطع و رشته تحصیلی 

1400مرداد ماه4الی 14003ماه تیر24الی21و ماقبل 97ي کلیه ورودي ها
1400مرداد ماه4الی 14003ماه تیر24الی22و مابعد98کلیه ورودي هاي 

: بسیار مهم تذکرات
باشدانشجویان عزیز  .  انجام می شودالکترونیکی تحت وب)  (اینترنتی یصورت انتخاب واحد -١ و مناسبصحیح  انتخاب واحد  که  ند توجه داشته 

ذیل می باشد:ات اطالعداشتن مستلزم 
و رشتهجدول) 1 مقطع  بر،همربوطکامل دروس  عنوانشمارهمشتمل  واحد ،  درسو  و  پیشنیار  ،  تعداد  همنیاز  بندي  ترمجدول  )2غیرهو 

دروس باقیمانده  )5دانشجوکارنامه دروس گذرانده)4نیمسالبراي این  دروس ارائه شده  عناوین و کد گروه  جدول  )3گروه مربوطهدروس  
مربوطه  اطالعات این  .  ... و  دانشجو    گروه  بندي دروس  ترم  دانشجو  بویژه جدول  پرتال  استدر  موجود  موظفند  یا سایت  دانشجویان  با  . 

در  نوشته وو به ترتیب اولویت در لیستی  را از قبل تعیینمناسب  خود واحدهاي  ضوابط ذکر شده و با توجه به شرایط خاص  و  موارد رعایت 
. وارد نمایندد اینترنتی حواب فرم انتخادر  موعد مقرر 

لیت آن به عهده دانشجو میباشد. دروسی که پیشنیاز یا همنیاز آنها  ئوالزامی است و مسو اعالم شده رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس مطابق جداول مصوب -٢
تبعات آن متوجه دانشجو بوده و شهریه دروس حذف شده نیز به هیچ وجه  مشکالت حاصله و حذف  میگردد و ی دانشگاه آموزشامور توسط ؛وندرعایت نش

مسترد نخواهد شد.   
مندرج دررعایت -٣ نیمسال.  استالزامی  آموزشیتقویمکلیه موارد  تقوی993کالسهاي  و تشکیل میم آموزشی  مطابق  موجه  با غیبت غیر گردد 

فهیم انتظار میرود با رعایت ضوابط و  و  دانشجویان گرامی از  د. خواهد شمطابق آئین نامه آموزشی رفتار خصوصاً در شروع نیمسال  دانشجویان
نمایند. ءایفاو پیشرفت خوددانشگاهآموزشی وعلمیارزنده در ارتقاء کیفیت ی، نقش مستمر تالش

می نماییم مسئلت خداوند متعالرا از  دانشجویان عزیز موفقیتشادابی و سالمتی، 
1400ماه  اردیبهشت 22-امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی موسسه


