
 

 

 بسمه تعالی

  1395- 96سال تحصیلی تقویم آموزشی 
  1395 -96 سال تحصیلی اولنیمسال 

   شهریور ماه 16 هسه شنبلغایت شهریور ماه  13شـنبه   1395کلیه ورودي هاي قبل از سال انتخاب واحد
 شهریورماه 20شنبه  ها شروع کالس

 شهریور ماه 28و  27 شنبه و یکشنبه حذف و اضافه
 ماه دي 1 چهارشنبه    لت حذف تکدرسآخرین مه

 دي ماه 8چهارشنبه  ها پایان کالس
   دي ماه 22دي ماه لغایت چهارشنبه  11شنبه  امتحانات

  دي ماه 21دي ماه و سه شنبه  12یکشنبه  امتحانات گروه معارف اسالمی 

 بندي انتخاب واحدزمان

 زمان
دانشجویان دوره 

 کارشناسی

  تحصیالت تکمیلیهاي  دانشجویان دوره
 ( ارشد و دکتري)

 کلیه ورودي ها و ماقبل 92ورودي هاي  شهریورماه 13 شـنـبـه
 کلیه ورودي ها و ماقبل  93ورودهاي  شهریور ماه14یـکشنـبـه

  کلیه ورودي ها  و ماقبل 94ورودي هاي   شهریورماه  15 هـبـنـدوش

نی که فرمهاي ارزشیابی اساتید را در نیمسال دوم کلیه ورودي ها و دانشجویا  شهریور ماه 16 هـبـنـه شـس
  تکمیل ننموده اند.در موعد مقرر 95-94

  

  معاونت آموزشی دانشگاه

 یادآوري ها :

ــجویان   .1 ــته از دانش ــیآن دس ــت      کارشناس ــه ثب ــدام ب ــافه اق ــذف و اض ــان ح ــه در زم ــی   ک ــاخیر م ــا ت ــام ب ــمول   ن ــد مش نماین
 اخذ حداقل واحد خواهند بود.

ــجویان   .2 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. اخذ حداقل واحد و پرداخت هزینه تاخیرمشمول 

ــته از دا  .3 ــه    آن دسـ ــی کـ ــیالت تکمیلـ ــی و تحصـ ــجویان کارشناسـ ــهریه  نشـ ــت شـ ــمول پرداخـ ــجویان   مشـ ــتند (دانشـ هسـ
شــبانه یـــا نوبـــت دوم ،دانشـــجویان داراي ســـنوات بـــیش از ســـنوات قـــانونی، دانشـــجویان مشـــمول اخـــذ مجـــدد واحـــدها،  

یان دانشـــجویان مهمـــان اعـــم از تکـــدرس ،کامـــل و دائـــم ، دانشـــجویان خـــارجی بـــا پرداخـــت هزینـــه شخصـــی ،دانشـــجو  
زمــان انتخــاب واحــد نســبت بــه تعیــین تکلیــف وضــعیت شــهریه خــود بــا امــور مــالی            قبــل از بایــد  انتقــال از خــارج 

  دانشگاه هماهنگی الزم را انجام نمایند.در غیر اینصورت ثبت نام و انتخاب واحد میسر نیست.
ــ   .4 ــات نیمسـ ــا قبـــل از امتحانـ ــی کـــه تـ ــی و تحصـــیالت تکمیلـ ــیابی آن دســـته از دانشـــجویان کارشناسـ ــل فـــرم ارزشـ ال قبـ

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

 18/2/95 شنبه


