
 

 

  بسمه تعالی
  تـقـویـم آمـوزشـی

  1394 -95 سال تحصیلی دوم نیمسال
 دي ماه 29سه شنبه لـغـایـت  26شـنبه  انتخاب واحد
 بهمن ماه 3شنبه  ها شروع کالس

 بهمن ماه 11و  10شنبه و یکشنبه  حذف و اضافه
 اردیـبهشـت ماه 18شـنـبه  آخرین مهلت حذف تکدرس

 خرداد ماه 5چهارشنبه  ها پایان کالس
 * خرداد 22 شنبهخرداد لغایت  8شـنبه  امتحانات

 معارف اسالمی  دروسامتحانات 
  خردادماه 18و سه شنبه  خرداد 9یـکشنبه 

 8- 15از ساعت  

  خرداد تعطیل رسمی است. 15شـنـبه  
 زمان بندي انتخاب واحد

 زمان
دانشجویان دوره 

 کارشناسی

  هاي تحصیالت تکمیلی دانشجویان دوره
 ( ارشد و دکتري)

 کلیه ورودي ها و ماقبل 92هاي  ورودي دي ماه 26شـنـبـه 
 کلیه ورودي ها  93ورودهاي  دي ماه 27یـکشنـبـه 
  کلیه ورودي ها  94ورودي هاي   دي ماه 28دوشـنـبـه 

د را فرم هاي ارزشیابی اساتی 28/9/94تا ریخ تا کلیه ورودي ها و دانشجویانی که  دي ماه29سـه شـنبـه 
  تکمیل ننموده اند 94- 95اول در نیمسال 

  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه                                                                                          

  دانشگاه شهید بهشتی

 یادآوري ها :
  است. کارشناسیمخصوص دانشجویان دوره  حذف تکدرس، .1
ــته از دانشــجویان   .2 ــافه اقــدام بــه ثبــت       کارشناســیآن دس ــا تــاخیر مــی    کــه در زمــان حــذف و اض نماینــد مشــمول   نــام ب

 اخذ حداقل واحد خواهند بود.
ــجویان   .3 ــته از دانش ــی آن دس ــیالت تکمیل ــی         تحص ــاخیر م ــا ت ــام ب ــت ن ــه ثب ــدام ب ــافه اق ــذف و اض ــان ح ــه در زم ــد  ک نماین

 خواهند بود. داخت هزینه تاخیراخذ حداقل واحد و پرمشمول 
هســـتند (دانشـــجویان    مشـــمول پرداخـــت شـــهریه  آن دســـته از دانشـــجویان کارشناســـی و تحصـــیالت تکمیلـــی کـــه        .4

ــه مطــــابق شــــبانه ،پــــردیس ،  شــــبانه یــــا نوبــــت دوم ، ــانونی،  روزانــ ــجویان داراي ســــنوات بــــیش از ســــنوات قــ دانشــ
عـــم از تکـــدرس ،کامـــل و دائـــم ، دانشـــجویان خـــارجی  دانشـــجویان مشـــمول اخـــذ مجـــدد واحـــدها، دانشـــجویان مهمـــان ا 

ــارج    ــال از خـ ــجویان انتقـ ــی ،دانشـ ــه شخصـ ــت هزینـ ــا پرداخـ ــداکثر ده روز  ...)   بـ ــد حـ ــت   بایـ ــافه جهـ ــذف واضـ ــس از حـ پـ
ــد.در      ــه نماینـ ــگاه مراجعـ ــالی دانشـ ــور مـ ــه امـ ــود بـ ــالی خـ ــاب مـ ــویه  حسـ ــین تکلیـــف تسـ ــورتتعیـ ــام و  غیراینصـ ــت نـ ثبـ

 .خواهد شد کن لم یکن تلقیش دانشگاه انتخاب واحد آنان از نظر آموز
فــــرم ارزشــــیابی  28/9/94آن دســــته از دانشــــجویان کارشناســــی و تحصــــیالت تکمیلــــی کــــه تــــا تــــاریخ  .5

 . اساتید را تکمیل ننموده اند ،در آخرین روز انتخاب واحد مجاز به اخذ واحد خواهند بود

 


