
 بسمٍ تعبلی

 هؤسسه آهوسش عبلی هذف

  (14011ویمسبل  ) 1401 ـ 1402تقًيم آمًزشی ویمسبل ايل سبل تحصیلی 

 1401-1402ویمسبل ايل سبل تحصیلی  عىبييه

 مطابق اعالم ساسمان سىجص آمًسش کطًر ثبت وام ي اوتخاب ياحذ داوطجًیان جذیذالًريد

 1401 ضُزیًرماٌ 22 الی 5اس  ياریش ضُزیٍ داوطجًیان جاری

 1401 ضُزیًرماٌ 22 الی16 اوتخاب ياحذ داوطجًیان جاری

 1401 ضُزیًرماٌ 24 ي 23 ثبت وام با تأخیز

 1401 ضُزیًرماٌ 27 ضزيع کالسُا

 1401 مُز 7 ي 6 حذف ي اضافٍ

 1401 دی ماٌ 1 مُز ماٌ الی 9اس  (تکذرس )آخزیه مُلت حذف اضطزاری 

 اخذ کارت يريد بٍ جلسٍ امتحاوات پایان ویمسال
 (اخذ کارت يريد بٍ جلسٍ مىًط بٍ تسًیٍ حساب ضُزیٍ ي ارسیابی دريس می باضذ )

  دی ماٌ تا ضزيع امتحاوات11اس 

 1401 دی ماٌ 15 پایان  کالسُا

 1401 دی ماٌ 18 ضزيع امتحاوات

 1401 بُمه ماٌ 3 پایان امتحاوات

 1401 بُمه ماٌ 10 آخزیه مُلت ثبت وُایی ومزات امتحاوات پایان ویمسال

 1401 بُمه ماٌ 30 دفاع اس پایان وامٍ ديرٌ َای کارضىاسی ارضذ آخزیه مُلت
 

 14011بزنبهه سهبنی هزاجعه دانشجويبى به سبيت دانشگبه بزاي انتخبة واحذ و حذف و اضبفه  اينتزنتی نيوسبل 

  24صبح  تب سبعت 8اس  سبعت :  سبعبت هزاجعه 
 

 :تذكزات بسيبر ههن  
ایي شیَُ ًاهِ سا تا دقت . است ٍ شیَُ ًاهِ اًجام آى دس سایت داًشگاُ قشاس دادُ هیشَد (الکتشًٍیکی تحت ٍب(اًتخاب ٍاحذ ایٌتشًتی  -1

جذٍل کاهل - 1:تَجِ داشتِ تاشیذ کِ اًتخاب ٍاحذ صحیح ٍ هٌاسة هستلضم داشتي اطالػات دیگشی ًظیش ایي هَاسد است. هطالؼِ ًواییذ

جذٍل ػٌاٍیي - 3تشم تٌذی دسٍس -2دسٍس هقطغ ٍ سشتِ هشتَطِ، هشتول تش شواسُ ٍ ػٌَاى دسس، تؼذاد ٍاحذ، پیشٌیاس ٍ ّوٌیاص ٍ غیشُ

ایي اطالػات دس پشتال .... دسٍس تاقیواًذُ داًشجَ  ٍ  - 5کاسًاهِ دسٍس گزساًذُ داًشجَ - 4ٍ کذ گشٍُ دسٍس اسائِ شذُ تشای ایي  ًیوسال

داًشجَیاى هَظفٌذ تا سػایت هَاسد ٍ ضَاتط رکش شذُ ٍ تا . داًشجَ  یا سایت هَجَد است ٍ یا توَقغ دس سایت داًشگاُ قشاس خَاّذ گشفت

 .تَجِ تِ ششایط خاص خَد ٍاحذّای هٌاسة سا اص قثل تؼییي ٍ تِ تشتیة اٍلَیت دس لیستی ًَشتِ ٍ دس هَػذ هقشس دس سایت ٍاسد ًوایٌذ

. رعبيت پيشنيبس و هونيبس دروس هطببق جذاول هصوة و اعالم شذه  الشاهی است و هسئوليت آى هنحصزاً به عهذه دانشجو هيببشذ -2

دروسی كه پيشنيبس يب هونيبس آنهب رعبيت نشونذ؛ توسط اهور آهوسشی دانشگبه حذف  هيگزدد و هشکالت حبصله و تبعبت آى توبهبً هتوجه 

 .  دانشجو بوده و شهزيه دروس حذف شذه نيش به هيچ وجه هستزد نخواهذ شذ

 هطاتق تقَین آهَصشی تشکیل هیگشدد ٍ تا غیثت 14011کالسْای ًیوسال . سػایت کلیِ هَاسد هٌذسج دستقَین آهَصشی الضاهی است -3

اص داًشجَیاى گشاهی ٍ فْین اًتظاس هیشٍد تا . هَجِ داًشجَیاى خصَصاً دس ششٍع ًیوسال هطاتق آئیي ًاهِ آهَصشی سفتاس خَاّذ شذ غیش

 .ػلوی ٍ آهَصشی داًشگاُ ٍ پیششفت خَد ایفاء ًوایٌذسػایت ضَاتط ٍ تالش هستوش، ًقشی اسصًذُ دس استقاء کیفیت 

 سالمتی، شبدابی ي مًفقیت داوشجًيبن عسيس را از خدايود متعبل مسئلت می ومبيیم  

 1401 شهريًر مبٌ 02-   امًر آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی مًسسٍ  


