
)982و 981هاينیمسال( 98ـ 99تقویم آموزشی سال تحصیلی 
)982(98- 99سال تحصیلینیمسال دوم)981(98-99سال تحصیلینیمسال اولموضوع فعالیت

-.متعاقباٌ اعالم می گرددالورودتخاب واحد دانشجویان جدید ثبت نام و ان

98بهمن ماه 9الی984شهریورماه 13مرداد الی 20دانشجویان جاريواریز شهریه
98بهمن ماه 16الی 9810شهریورماه 27الی 17انتخاب واحد دانشجویان جاري

98بهمن ماه 19الی 9817شهریور ماه 30الی 28ثبت نام با تأخیر
98بهمن ماه 9820شهریورماه 31کالسهاشروع

98بهمن ماه 28الی 9824مهرماه  11الی 7حذف و اضافه
99اردیبهشت ماه 9818آذرماه 18حداکثر )تکدرس ( حذف اضطراري 

99ماه خرداد 31الی 981دي ماه 31الی 1هفته ارزیابی دروس
خرداد ماه تا شروع امتحانات پایان نیمسال17از نیمسالدي ماه تا شروع امتحانات پایان 14ازاخذ کارت ورود به جلسه

99خردادماه 9822دي ماه 19پایان  کالسها
99خردادماه 9824دي ماه 21شروع امتحانات
99تیرماه 985ماه بهمن 3پایان امتحانات

آخرین مهلت ثبت نهایی نمرات پایان 
ترم

99تیرماه 9812بهمن 9

981براي انتخاب واحد و حذف و اضافه  اینترنتی نیمسال -برنامه زمانی مراجعه دانشجویان به سایت دانشگاه
)شب( 24صبح  تا ساعت 7از  ساعت :  ساعات مراجعه 

زمان حذف و اضافهزمان انتخاب واحدمقطع و رشته تحصیلی

98مهرماه 8الی 987ماه شهریور20الی 17و ماقبل95کلیه ورودي هاي 
98مهرماه 11الی989ماه شهریور30الی 9821و 96،97کلیه ورودي هاي 

: تذکرات بسیار مهم  
این شیوه نامه را با لطفاً . و شیوه نامه انجام آن در سایت دانشگاه قرار داردبوده دانشجوي گرامی، انتخاب واحد بصورت اینترنتی -1

:می باشدذیلتوجه داشته باشید که انتخاب واحد صحیح  و مناسب مستلزم داشتن اطالعات دیگري نظیر موارد . دقت مطالعه نمایید
ندي ترم ب) 2مشتمل بر شماره و عنوان درس،  تعداد واحد، پیشنیار و همنیاز و غیره،هجدول کامل دروس مقطع و رشته مربوط) 1

دروس باقیمانده دانشجو  و  ) 5کارنامه دروس گذرانده دانشجو ) 4جدول عناوین و کد گروه دروس ارائه شده براي نیمسال) 3دروس 
دانشجویان موظفند با رعایت . این اطالعات در پرتال دانشجو یا سایت موجود است و یا بموقع در سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت.... 

یر ضوابط ذیربط و با توجه به شرایط خاص  خود واحدهاي مناسب را از قبل تعیین و به ترتیب اولویت در لیستی نوشته و این موارد و سا
.در موعد مقرر در پرتال دانشجویی وارد نمایند

دروسی که پیشنیاز یا . باشدجو میرعایت پیشنیاز و همنیاز دروس مطابق جداول مصوب و اعالم شده  الزامی است و مسئولیت آن منحصراً به عهده دانش- 2
حذف شده همنیاز آنها رعایت نشوند توسط امور آموزشی دانشگاه حذف  می گردد و مشکالت حاصله و تبعات آن تماماً متوجه دانشجو بوده و شهریه دروس

.  نیز به هیچ وجه مسترد نخواهد شد
مطابق تقویم آموزشی بموقع تشکیل 982و 981هاي نیمسال کالس. رعایت کلیه موارد مندرج درتقویم آموزشی الزامی است-3

از . موجه دانشجویان خصوصاً در شروع نیمسال مطابق آئین نامه آموزشی مربوطه برخورد خواهد شدگردد و با غیبت غیرمی
دانشگاه و و آموزشیکیفیت علمیرود با رعایت ضوابط و تالش مستمر، نقشی ارزنده در ارتقاء دانشجویان گرامی و فهیم انتظار می

.پیشرفت خود ایفاء نمایند
.می نمائیمتوفیق دانشجویان عزیز را از خداوند متعال مسئلت 

98ماه مرداد7–امور آموزشی موسسه 
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