
 

 

 
 بسمه تعالی

  1396- 1397سال تحصیلی  تقویم آموزشی
  1396 - 97سال تحصیلی اولنیمسال تقویم آموزشی 

 شهریور ماه 22شنبه چهارت ـایـغـل ماه  شهریور 19شنبه یک دانتخاب واح
 ماه شهریور 25نبه ـش ها شروع کالس

 ماهمهر 2و 1شنـبـه و یـکشنبه  حذف و اضافه
 ماهدي  6 نبهـشچهار آخرین مهلت حذف تکدرس

 ماهدي  13هارشنبه ـچ ها پایان کالس
 دي ماه 27 چهارشنبهت ـغایـلدي ماه  16نبه ـش امتحانات

 دي ماه  26 ماه و سه شنبه دي17کشنبه ـی امتحانات گروه معارف اسالمی 

  
 زمان بندي انتخاب واحد

 زمان
دانشجویان دوره 
 کارشناسی

  میلیهاي تحصیالت تک دانشجویان دوره
 ( ارشد و دکتري)

 کلیه ورودي ها  ماقبل و93 ورودهاي ماهشهریور 19 یـکشنـبـه
  کلیه ورودي ها   و ماقبل 94ورودي هاي   ماهشهریور 20دوشـنـبـه 
  کلیه ورودي ها  و ماقبل 95ورودي هاي   ماه شهریور 21سـه شـنبـه 

در  95-96 دومهاي ارزشیابی اساتید را در نیمسال  رمکلیه ورودي ها و دانشجویانی که ف  شهریور ماه 22چـهارشـنبه 
  موعد مقرر تکمیل ننموده اند.

                                                                                                              
  معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                                                       

  دانشگاه شهید بهشتی

  یادآوري:
نمایند مشمول اخذ  نام با تاخیر می که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت کارشناسیآن دسته از دانشجویان  .1

 حداقل واحد خواهند بود.

نمایند مشمول  که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام با تاخیر می تحصیالت تکمیلیآن دسته از دانشجویان  .2
  خواهند بود. اخذ حداقل واحد و پرداخت هزینه تاخیر

(دانشـجویان شـبانه یـا    مشمول پرداخت شهریه هستندکه  تحصیالت تکمیلیو  کارشناسیآن دسته از دانشجویان  .3
شجویان داراي سنوات بیش از سنوات قانونی، دانشجویان مشمول اخـذ مجـدد واحـدها، دانشـجویان     نوبت دوم، دان

دانشجویان خارجی با پرداخت هزینه شخصی، دانشـجویان   دانشجویان انتقالی، مهمان اعم از تکدرس، کامل و دائم،
ریه خود با امـور مـالی دانشـگاه    باید قبل از زمان انتخاب واحد نسبت به تعیین تکلیف وضعیت شهانتقال از خارج) 

 هماهنگی الزم را انجام نمایند. در غیر این صورت ثبت نام و انتخاب واحد میسر نیست.

اند،  رزشیابی اساتید را تکمیل ننمودهفرم ا ،در مهلت مقرر اعالم شدهکه  تحصیالت تکمیلیو  کارشناسیآن دسته از دانشجویان  .4
 اخذ واحد خواهند بود.آخرین روز انتخاب واحد مجاز به در 
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