
 

 

 
 بسمه تعالی

 1397 -1398تقویم آموزشی سال تحصیلی 
 1397 -98نیمسال دوم سال تحصیلیتقویم آموزشی 

 1397بهمن ماه 10بهمن ماه لـغـایـت چهارشنبـه 6شنبه  انتخاب واحد
 1397بهمن ماه 13شـنبه  هاشروع کالس

 1397بهمن ماه  23شنبه و سه 21یکشنبه حذف و اضافه
 1398خرداد ماه  13دوشنبه  آخرین مهلت حذف تکدرس

  1398خـردادماه  22چـهارشنبه  هاپایان کالس
 1398تیر ماه  5خرداد ماه لـغایـت چهارشنبه  25شـنبه  امتحانات

 1398تیر ماه  4شنبه خرداد ماه و سه 26یکشنبه  امتحانات گروه معارف اسالمی 

 زمان بندي انتخاب واحد

 روز و ساعت
دانشجویان دوره 

 کارشناسی

 هاي تحصیالت تکمیلیدانشجویان دوره
 ( ارشد و دکتري)

 کلیه ورودي ها وماقبل94ورودهاي  صبح 9بهمن ماه، از  6شنبه 
 کلیه ورودي ها و ماقبل 95ورودي  صبح 9بهمن ماه، از  7یکشنـبـه 
 کلیه ورودي ها و ماقبل 96ورودي  صبح 9بهمن ماه، از  8دوشـنـبـه 

 کلیه ورودي ها و ماقبل 97ورودي  صبح 9بهمن ماه، از  9شـنبـه سه

 97 -98ها و دانشجویانی که کاربرگ نظرسنجی اساتید را در نیمسال اول ورودي کلیه صبح 9بهمن ماه، از  10چهارشـنبه 
 اند.در موعد مقرر تکمیل ننموده

 

 
 معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                                                                                            

 دانشگاه شهید بهشتی 

 :هاي مهمیادآوري
شهریه  آن دسته از دانشجویان مشمول     .1 نسبت   قبل از زمان انتخاب واحدهستند باید   بدهی مالیکه داراي پرداخت 

شهریه  به تعیین تکلیف  صورت ثبت نام    وضعیت  خود با امور مالی دانشگاه هماهنگی الزم را انجام دهند، در غیر این 
 و انتخاب واحد براي ایشان میسر نیست.

 اند، در آخرین روزآن دسته از دانشجویانی که در مهلت مقرر اعالم شده، کاربرگ نظرسنجی اساتید را تکمیل ننموده     .2
 ود.انتخاب واحد مجاز به اخذ واحد خواهند ب

نام آن دسته از دانشجویانی که در هر نیمسال تحصیلی در زمان مقرر تعیین شده، بدون کسب اجازه از دانشگاه ثبت        .3
 شوند و حق ادامه تحصیل ندارند.و انتخاب واحد ننمایند، منصرف از تحصیل محسوب می

شده در      .4 صاب تعیین  شجویان، مجاز به انتخاب واحد کمتر از حد ن سال ورود و      نامهآییندان سب  شی(برح هاي آموز
مقطع) نیستند، مگر به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو که باید به تایید گروه، واحد آموزشی و مدیریت خدمات    

 آموزشی دانشگاه برسد.


