
 

 

 

 بسمه تعالي

 1396 -1397سال تحصیلي  تقویم آموزشي

 1396 -97سال تحصیلي دومنیمسال تقویم آموزشي 

 1396ماه بهمن 4بـهشنچهارت ـایـغـل ماه بهمن 1شنبه یک انتخاب واحد

 1396ماه بهمن 7نبه ـش ها شروع کالس

 1396 بهمن ماه 15و  14و یکشنبه شنـبـه حذف و اضافه

 1397ماهخرداد  9نبه ـشچهار تکدرس آخرین مهلت حذف

 1397دماهاردـخ 16هارشنبه ـچ ها پایان کالس

 1397ماه تیر 2شنبهت ـغایـلماه  دادخر 19 نبهـش امتحانات

 1397ماهخرداد  29 شنبه سهماه و  خرداد 20یکشنبه  امتحانات گروه معارف اسالمی 

 

 زمان بندی انتخاب واحد

 زمان
دانشجویان دوره 

 سيکارشنا

 های تحصیالت تکمیلي دانشجویان دوره

 ) ارشد و دکتری(

 کلیه ورودی ها وماقبل94 ورودهای ماه بهمن 1شنـبـه یک

 کلیه ورودی ها و ماقبل 95ورودی های  ماه بهمن 2ـنـبـه شدو

 کلیه ورودی ها و ماقبل 96ورودی های  ماه بهمن 3 شـنبـهسه 

 بهمن ماه 4 شـنبه چهار
در  96 -97 اولهای ارزشیابی اساتید را در نیمسال  که فرم و دانشجویانیها  کلیه ورودی

 موعد مقرر تکمیل ننموده اند.

 

     معاونت آموزشي دانشگاه                                                                                                                                                         

 دانشگاه شهید بهشتي

 یادآوری:

نمایناد مشاموا ایاذ     تاایر  مای   باا  نام که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت کارشناسیآن دسته از دانشجویان  .1

 حداقل واحد یواهند بود.

نمایناد مشاموا    ام به ثبت نام با تایر  مای که در زمان حذف و اضافه اقد تحصرالت تکمرلیآن دسته از دانشجویان  .2

 یواهند بود. ایذ حداقل واحد و پ دایت هزینه تایر 

هستند)دانشاجویان شابانه یاا     مشموا پ دایت شار یه که  کارشناسی و تحصرالت تکمرلیآن دسته از دانشجویان  .3

دد واحادها، دانشاجویان   نوبت دوم، دانشجویان دارای سنوات برش از سنوات قانونی، دانشجویان مشاموا ایاذ مجا   

دانشجویان یارجی با پ دایت هزینه شخصای، دانشاجویان   دانشجویان انتقالی، مرمان اعم از تکدرس، کامل و دائم، 

باید قبل از زمان انتخاب واحد نسبت به تعررن تکلرف وضعرت شر یه یود باا اماور ماالی دانشا ا      انتقاا از یارج( 

 غر  این صورت ثبت نام و انتخاب واحد مرس  نرست.هماهن ی الزم را انجام نمایند. در 

اند،  ف م ارزشرابی اساترد را تکمرل ننمود در مرلت مق ر اعالم شد ، که  تحصرالت تکمرلیو  کارشناسیآن دسته از دانشجویان  .4

 آی ین روز انتخاب واحد مجاز به ایذ واحد یواهند بود.در 

 


