رديف

تقوين آهوسضي نين سال دوم سالتحصيلي 1395-96

تاريخ ضزوع

تاريخ پاياى

عنــــواى بزناهه

1

ثبت دروس ،توسط گزوه هاي آهوسضي

1395/09/13

1395/09/24

2

ويزايص دروس ثبت ضذه توسط آهوسش دانطكذه

1395/09/28

1395/10/06

3

انتخاب واحذ اينتزنتي به تفكيك سال ورود(تحت )web

1395/10/07

1395/11/01

4

ضزوع نيوسال تحصيلي

1395/11/09

5

کنتزل انتخاب واحذ توسط اساتيذ راهنوا

1395/11/09

1395/11/15

6

حذف و اضافه نيوسال (حذاکثز دو درس)

1395/11/16

1395/11/19

7

اهتحانات هياى تزم

1395/12/14

1396/02/31

8

ارسضيابياساتيذ ( تحت)web

1396/02/23

1396/02/27

9

حذف اضطزاري

1396/03/02

1396/03/03

10

پاياى کالس ها

1396/03/10

11

* اهتحانات دروس عولي

1396/03/01

1396/03/10

12

** اهتحانات پاياى تزم

1396/03/20

1396/04/12

13

ثبت نوزات کليه هقاطع تحصيلي

1396/03/20

1396/04/22

14

ههلت ثبت درخواست دانطجو بزاي ههواني و انتقال اس طزيق ساهانه خذهات
1396/02/01

1396/02/31

1396/04/01

1396/04/30

اهوسضي وسارت علوم
15

صذور فزم تزم تابستاني توسط اهوسش دانطكذه ها و انتخاب واحذ کار اهوسي

سال ورود

مزحله اول انتخاب واحذ

*حذف واضافه

ورودي هاي سال  1392و ماقبل

 1395/10/07و 1395/10/08

1395/11/16

ورودي هاي سال 1393

 1395/10/09و 1395/10/10

1395/11/17

ورودي هاي سال 1394

 1395/10/11و1395/10/12

1395/11/18

ورودي هاي سال 1395و دانشجویان مهمان و انتقالی

 1395/10/13و 1395/10/14

1395/11/19

 1395/10/28تا1395/11/01

_

کلیه ورودي ها (حذاکثز سه درس)

 چنانچه دانشجویی درسی را انتخاب نمایذ که بزخالف نظز استاد راهنما و مقزرات آموسشی باشذ توسط آموسش دانشکذه حذف خواهذ شذ
 دانشجویانی که در ارسشياتي اساتيذ شزکت نكننذ اس انتخاب واحذ محزومخواهنذ شذ.
 دانشجویانی که تزم آخز نيستنذ نمي تواننذ تيش اس يك درس اس مجموعه دروس معارف اسالمي را انتخاب کننذ.

تذکرات مهم

 دانشجویانی که به دليل تزم آخز تودن و با توجه به معذل24واحذ اخذ ميکننذ حق شزکت در حذف اضطزاري را نذارنذ و در صورت شزکت ،سایز
اضافي آنها با توجه به معذل حذف ميشود.
 امتحانات دروس عمومي در تاريخ هاي 1396/3/24 ، 1396/3/21و  1396/3/29بزگشار می گزدد.
در روسهاي جمعه و تعطيالت رسمي امتحان بزگشار نخواهذ شذ.
کليه امتحانات در سه نوبت  9-11و  11-13صبح و 14-16بعذاس ظهز و امتحانات روس پس اس شة هاي قذر در دو نوبت  11-13و  14-16بزگشار می گزدد.
* امتحانات دروس عملي تا هماهنگي اساتيذ و معاون آموسشي دانشكذه تزگشار مي گزدد.

هذيزيت اهورآهوسضي دانطگاه

درس هاي

