بسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1398-99

انتخاب واحد (ثبت نام)
شروع كالسها

آخرین مهلت ثبت درخواست معرفی به استاد (مطالعه آزاد) در سامانه

حذف و اضافه (ترمیم)
آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی

 98/6/11و  98/6/12و 98/6/13
98/6/23
 98/7/7و  98/7/8و 98/7/9

حذف اضطراري

 98/7/10لغایت 98/9/28

تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

 98/10/8لغایت 98/10/14

پرینت كارت ورود به جلسه امتحان توسط دانشجو

 98/10/8لغایت 98/10/14

پایان كالسها

98/10/12

امتحانات پایان ترم

 98/10/21لغایت 98/11/03

مهلت تحویل پایان نامه و پروژه نهایی

حداكثر تا 98/11/03

مهلت دفاع از پایان نامه و پروژه نهایی

حداکثر تا 98/11/30

 -1طبق ماده  21آئین نامه آموزشی  ،ثبت نام یا انتخاب واحد نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ،انصراف از تحصیل
محسوب می شود.
 -2حذف اضطراري مختص دانشجویان مقطع كارشناسی است.


طبق ماده  8آئین نامه آموزشی ،دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی ،با رعایت سقف واحدهاي آن نیمسال و درصورت داشتن
شرایط الزم می تواند درخواست معرفی به استاد را در سامانه ثبت نماید.

-3در صورت عدم فارغ التحصیلی دانشجو در سنوات مجاز ،دانشجویان می بایست هر چه سریعتر نسبت به تمدید سنوات خود
اقدام نمایند.
 -4شرط دریافت كارت ورود به جلسه شركت در ارزشیابی است
 -5هفته برگزاري كالسهاي جبرانی  98/10/12لغایت 98/10/20

اداره آموزش دانشگاه

بسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-99

انتخاب واحد (ثبت نام)
شروع كالسها
آخرین مهلت ثبت درخواست معرفی به استاد (مطالعه آزاد) در سامانه 

حذف و اضافه (ترمیم)
آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی

 98/11/12و  98/11/13و 98/11/14
98/11/19
 98/11/27و 98/11/28

حذف اضطراري

 98/12/03لغایت 99/3/1

تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

 99/3/6لغایت 99/3/13

پرینت كارت ورود به جلسه امتحان توسط دانشجو

 99/3/6لغایت 99/3/13

پایان كالسها

99/3/21

امتحانات پایان ترم

 99/3/31لغایت 99/4/12

مهلت تحویل پایان نامه و پروژه نهایی

حداكثر تا 99/4/12

مهلت دفاع از پایان نامه و پروژه نهایی

حداکثر تا 99/4/31

 -1طبق ماده  21آئین نامه آموزشی  ،ثبت نام یا انتخاب واحد نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ،انصراف از تحصیل
محسوب می شود.
 -2حذف اضطراري مختص دانشجویان مقطع كارشناسی است.


طبق ماده  8آئین نامه آموزشی ،دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی ،با رعایت سقف واحدهاي آن نیمسال و درصورت داشتن

شرایط الزم می تواند درخواست معرفی به استاد را در سامانه ثبت نماید.
 -3در صورت عدم فارغ التحصیلی دانشجو در سنوات مجاز ،دانشجویان می بایست هر چه سریعتر نسبت به تمدید سنوات خود
اقدام نمایند.
 -4شرط دریافت كارت ورود به جلسه شركت در ارزشیابی است
 -5هفته برگزاري كالسهاي جبرانی  99/3/22لغایت 99/3/30

اداره آموزش دانشگاه

