
 

 

  بسمه تعالی
 

  تـقـویـم آمـوزشـی    
  1394 -95 سال تحصیلی اولنیمسال 

 شـهریـور ماه 10 سـه شنبهت ـایـغـل 7شـنبه  انتخاب واحد
 شهریور ماه 14شنبه  ها شروع کالس

 شهریورماه 22و 21 شنبه و یکشنبه حذف و اضافه
 آذر ماه 14نبه ـش آخرین مهلت حذف تکدرس

 دي ماه 2رشنبه چها ها پایان کالس
  * دي ماه 19شـنبه ت ـغایـل دي ماه 5نبه ـش امتحانات

 معارف اسالمی  دروس امتحانات
  ماه دي 15و سه شنبه  دي ماه 6کشنبه ـی

 8- 16از ساعت  

  دي ماه تعطیل رسمی است. 8سه شنبه  
 زمان بندي انتخاب واحد

 دانشجویان دوره کارشناسی زمان
  ت تکمیلیهاي تحصیال دانشجویان دوره

 ( ارشد و دکتري)

 کلیه ورودي ها و ماقبل 91هاي  ورودي شهریورماه 7 شـنـبـه
 کلیه ورودي ها  92ورودهاي  شهریور ماه 8 یـکشنـبـه

  کلیه ورودي ها   93ورودي هاي   شهریورماه 9دوشـنـبـه 

رم هاي ارزشیابی اساتید را در ف 2/3/94تا ریخ تا  کلیه ورودي ها و دانشجویانی که  شهریور ماه 10سـه شـنبـه 
  تکمیل ننموده اند 93- 94نیمسال دوم 

  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه                                                                                                  

  دانشگاه شهید بهشتی
  

 یادآوري ها :

  است. کارشناسیمخصوص دانشجویان دوره  حذف تکدرس، .1
نماینــد   نــام بــا تــاخیر مــی     کــه در زمــان حــذف و اضــافه اقــدام بــه ثبــت       کارشناســی آن دســته از دانشــجویان   .2

 مشمول اخذ حداقل واحد خواهند بود.
کـــه در زمـــان حـــذف و اضـــافه اقـــدام بـــه ثبـــت نـــام بـــا تـــاخیر   تحصـــیالت تکمیلـــیآن دســـته از دانشـــجویان  .3

 خواهند بود. اخذ حداقل واحد و پرداخت هزینه تاخیرنمایند مشمول  می
ــه      .4 ــی کــ ــیالت تکمیلــ ــی و تحصــ ــجویان کارشناســ ــته از دانشــ ــهریه آن دســ ــت شــ ــمول پرداخــ ــتند  مشــ هســ

دانشـــجویان داراي ســـنوات بـــیش از ســـنوات روزانـــه مطـــابق شـــبانه ،پـــردیس ، (دانشـــجویان شـــبانه یـــا نوبـــت دوم ،
ــمول اخـــ   ــجویان مشـ ــانونی، دانشـ ــم ،      قـ ــل و دائـ ــدرس ،کامـ ــم از تکـ ــان اعـ ــجویان مهمـ ــدها، دانشـ ــدد واحـ ذ مجـ

پـــس از بایـــد حـــداکثر ده روز ...) دانشـــجویان خـــارجی بـــا پرداخـــت هزینـــه شخصـــی ،دانشـــجویان انتقـــال از خـــارج 
حــذف واضــافه جهــت تعیــین تکلیــف تســویه  حســاب مــالی خــود بــه امــور مــالی دانشــگاه مراجعــه نماینــد.در               

 .خواهد شد کن لم یکن تلقیو انتخاب واحد آنان از نظر آموزش دانشگاه ثبت نام  غیراینصورت
ــاریخ       .5 ــا تـ ــه تـ ــی کـ ــیالت تکمیلـ ــی و تحصـ ــجویان کارشناسـ ــته از دانشـ ــرم 2/3/94آن دسـ ــاتید را   فـ ــیابی اسـ ارزشـ

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

 


