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  دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي 92-93نيمسال اول سال تحصيلي 
  

  ماه رشهريو12شنبه  سهشهريور ماه لغايت  9شنبه                       انتخاب واحد
  شهريور ماه 16شنبه                                                                                                                       شروع كالسها        

  شهريورماه 20و  19: نام تثبيت ثبت *                                                             شهريور ماه   20و  19 :حذف و اضافه **
  دي ماه 4چهارشنبه                                                                                                      پايان كالسها                            

   ماه دي 21دي لغايت شنبه  7شنبه                                                امتحانات                                                                 

  
  

  دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي 92-93وم سال تحصيلي نيمسال د
  

  ماه بهمن 1شنبه  سهماه لغايت  دي 28شنبه                      انتخاب واحد
  ماه بهمن 5شنبه                                                                                 شروع كالسها                               

  ماه  بهمن 9و  8 :نام تثبيت ثبت*                                                     بهمن ماه 9 و 8 :حذف و اضافه **
  خردادماه 7چهارشنبه                                                          پايان كالسها                                          

   خردادماه 25خرداد ماه الي يكشنبه  10شنبه                                                                                                  امتحانات
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 »معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه«

نام با تأخير  از به ثبتي دانشگاه، دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي با شرايط ذيل مجهيأت محترم رئيسه22/2/88طبق مصوبه مورخ -**
  .باشند و حذف و اضافه كردن دروس مي

دهد در زمان حـذف و   اجازه مي نام نشوند موفق به ثبتدانشگاه به آن دسته از دانشجويان تحصيالت تكميلي كه در تاريخهاي مقرر ) الف
  .نمايند) با تأخير(نام  شهريه ثابت دوره شبانه، ثبت) درصد بيست% (20 اي معادل هزينهاضافه با پرداخت 

  .نام با تأخير دانشجو فقط حق انتخاب حداقل واحد را خواهد داشت در ثبت) ب
  .توانند حداكثر يك درس را حذف و يا اضافه نمايند در زمان حذف و اضافه، دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي مي) ج
در دانشگاه اقدام به  حضوربا  بايدشوند  هر دليلي با مشكل مواجه ميبه  )نام اينترنتي ثبت(انتخاب واحد كليه دانشجوياني كه در  -تذكر

و با  حضوريدر زمان حذف و اضافه به صورت  بايددر صورتي كه موفق به انجام اين كار نشوند . نمايند) ثبت نام اينترنتي(انتخاب واحد 
 .در دانشگاه اقدام به انتخاب واحد نمايند) **(رعايت بند 

 باسمه تعالي

  .در هر ترم الزامي است به صورت حضورينام و حذف و اضافه دروسبراي ثبت»نامتثبيت ثبت«انجام كليه مراحل  -*

  دانشگاه شهيد بهشتي


