
  23/3/1391: تاریخ درج در سایت      
  18/4/1391             : تاریخ اصالح                                                                                                                 

  
  »91-92تقویم آموزشی سال تحصیلی «

  91- 92تقویم آموزشی نیم سال اول تحصیلی 
  کارشناسی دانشجویان  دانشجویان تحصیالت تکمیلی  انتخاب واحدتاریخ 

  و ماقبل 87هاي  ورودي  )ارشد و دکتري (          ها کلیه ورودي         15/6/91          نبهشچهار
  88هاي  ورودي  )ارشد و دکتري (         ها  کلیه ورودي         18/6/91                شنبه

  89هاي  ورودي  )ارشد و دکتري (          ها کلیه ورودي         19/6/91            شنبهیک
  90هاي  ورودي***  )ارشد و دکتري (        ها  کلیه ورودي***  20/6/91            شنبه دو
  ها کلیه ورودي***  )ارشد و دکتري (        ها کلیه ورودي ***  21/6/91         شنبه   سه

  شهریور ماه 25شنبه                                                                                                 السها        شروع ک
  شهریورماه 29و  28: نام تثبیت ثبت *                    ماهشهریور 29و  28 ،27شنبه چهارشنبه و  سهشنبه، دو :حذف و اضافه **

  آذر ماه 8چهارشنبه                                        )   مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی( ت حذف تکدرسآخرین مهل
  دي ماه 13چهارشنبه                                          پایان کالسها                                                                    

   ماه دي 30دي لغایت شنبه  16شنبه                                                                                     امتحانات    
  8-15 هاي ماه ساعت دي 24 شنبهیک و 17 شنبهیک                                            معارف اسالمی ات گروهامتحانبرنامه 

  15-16 ساعت دي ماه 24به یکشن                                       معیت و تنظیم خانواده           برنامه امتحان درس ج
  10- 12دي ماه ساعت  27شنبه  چهار                                 برنامه امتحان درس مبانی کارآفرینی                            

  91-92تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 
  کارشناسی دانشجویان  دانشجویان تحصیالت تکمیلی  دحانتخاب واتاریخ 

  و ماقبل 88هاي  ورودي  )ارشد و دکتري (         ها کلیه ورودي         4/11/91        شنبه چهار
  89هاي  ورودي  )ارشد و دکتري (         ها کلیه ورودي         7/11/91              شنبه

  90هاي  ورودي  )ارشد و دکتري (        ها  کلیه ورودي         8/11/91           شنبهیک
  91هاي  ورودي ***)ارشد و دکتري (        ها  کلیه ورودي***  9/11/91          شنبه  دو

  ها کلیه ورودي***  )ارشد و دکتري (        ها کلیه ورودي***  11/11/91     شنبه  چهار
  ماه بهمن 14شنبه                                                                                 شروع کالسها                                

  ماه  بهمن 18و  17 :نام تثبیت ثبت*                 ماه   بهمن 18 و 17 ،16 شنبه چهارشنبه و  هسشنبه، دو: حذف و اضافه **
  ماه اردیبهشت 11شنبه چهار                             )   مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی( آخرین مهلت حذف تکدرس

  ماه خرداد 16شنبه  پنج                                                                پایان کالسها                                          
  ماه خرداد 30شنبه چهارلغایت  خرداد 18شنبه                                                     ت                              امتحانا

  8-16هاي  ماه ساعت خرداد 26شنبه یکو  19شنبه یک                                      اسالمیبرنامه امتحانات گروه معارف 
  16- 17ماه ساعت  خرداد 26شنبه یک                                      درس جمعیت و تنظیم خانواده           برنامه امتحان 

  10-12ماه ساعت  خرداد 30شنبه چهار                                                       برنامه امتحان درس مبانی کارآفرینی   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 »و تحصیالت تکمیلی دانشگاه معاونت آموزشی«

ي دانشگاه، دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی بـا شـرایط ذیـل مجـاز بـه       هیأت محترم رئیسه 22/2/88طبق مصوبه مورخ  -**
  .باشند نام با تأخیر و حذف و اضافه کردن دروس می ثبت
دهـد در   اجـازه مـی   نام نشـوند  موفق به ثبت دانشگاه به آن دسته از دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در تاریخهاي مقرر) الف

  .نمایند) با تأخیر(نام  شهریه ثابت دوره شبانه، ثبت) بیست% (20 اي معادل هزینهزمان حذف و اضافه با پرداخت 
  .نام با تأخیر دانشجو فقط حق انتخاب حداقل واحد را خواهد داشت در ثبت) ب
  .توانند حداکثر یک درس را حذف و یا اضافه نمایند الت تکمیلی میدر زمان حذف و اضافه، دانشجویان مقاطع تحصی) ج

روزهاي مشخص در  بایدشوند  نام اینترنتی و انتخاب واحد به هر دلیلی با مشکل مواجه می کلیه دانشجویانی که در ثبت -***
در  بایدق به انجام این کار نشوند در صورتی که موف. نام و انتخاب واحد نمایند در دانشگاه اقدام به ثبت حضوربا  )***( شده

دانشجویان مقاطع تحصیالت  و انتخاب واحد نمایندو نام  در دانشگاه اقدام به ثبت حضوريزمان حذف و اضافه به صورت 
  .خواهند شد )**(تکمیلی مشمول بند 

 

 باسمه تعالی

  .در هر ترم الزامی است به صورت حضوري نام و حذف و اضافه دروس براي ثبت» نام تثبیت ثبت«انجام کلیه مراحل   - *

  دانشگاه شهید بهشتی
 


