تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

ضمن رعایت مقررات آموزشی ،دانشجویان عزیز میبایست مطابق برنامه زمانبندی زیر نسبت به انتخاب واحد و حضور
در کالسهای درس ،برای نیمسال اول سال تحصیلی  98-99اقدام نمایند.
الف) انتخاب و حذف واحد:
 -1انتخاب واحد  :دانشجو میتواند برابر زمانبندی اعالم شده از طرف سازمان مرکزی دانشگاه ،نسبت به انتخاب
واحد با حداقل  21و حداکثر 12واحد اقدام نماید.

زمان انتخاب واحد :شنبه  08/90/90و یک شنبه  08/90/09مطابق با
جدول زمانبندی زیر خواهد بود

روز و تاریخ

شنبه 98/90/99

یک شنبه 98/90/19

ورودی
 8صبح الی 11

--------------

ورودی  901و قبل از آن

 11الی 29

--------------

ورودی  902و قبل از آن

 29الی  7صبح روز بعد

--------------

ورودی 971

--------------

 8صبح الی 11

ورودی 972

--------------

 11الی 29

ورودی  971و 972

--------------

 29الی  7صبح روز بعد

ورودی 902

تبصره :1دانشجویان معدل  21و باالتر می توانند تا  12واحد انتخاب واحد داشته باشند.
تبصره :2حداکثر واحد اخذ شده برای دانشجویان مشروطی (معدل آخرین نیمسال ،کمتر از  22 )12واحد

خواهد بود.

تبصره  :3دانشجویان ترم آخر می توانند کمتر از  21واحد و بیشتر از  12واحد( تا سقف  12واحد )اخذ نمایند.
الزم به ذکر است دانشجویی ترم آخر محسوب میشود که با فرض گذراندن کلیه واحدهای انتخابی( با
احتساب درسهای کارآموزی و پروژه) ،فارغالتحصیل شود.
تبصره  :1پیشنهاد میشود جهت پیشگیری از مشکالت بعدی نظیر تداخل دروس ،امتحانات و  ...دانشجویان
محترم برابر چارت پیشنهادی از طرف گروه ،با رعایت ارتباط درسها ( پیشنیاز و همنیاز ) نسبت به انتخاب
واحد اقدام نمایند؛ الزم به ذکر است در صورتیکه دانشجویی درسی را اخذ و موفق به کسب نمره قبولی نشده
یا حذف اضطراری کرده باشد رعایت پیشنیاز الزامی نیست.
تبصره  :5دانشجویان دو و سه ترم مشروط و همچنین دانشجویانی که وارد ترم  6و باالتر میشوند ،قبل از
اقدام به انتخاب واحد ،بایستی جهت تعیین وضعیت ادامه تحصیل به کمیسیون موارد خاص واقع در امور
دانشجویان مراجعه و مجوزهای الزم را اخذ نمایند.
 -2حذف و اضافه :دانشجو می تواند پس از انتخاب واحد ،برابر برنامه زمانبندی اعالم شده از طرف سازمان مرکزی
دانشگاه ،نسبت به حذف و اضافه دروس انتخابی به تعداد محدود با رعایت مقررات ذکر شده در بند  1اقدام
نماید.

زمان حذف و اضافه :از شنبه  08/90/09لغایت یک شنبه 08/90/90

 -3حذف اضطراری  :دانشجو می تواند با رعایت ارتباط دروس( همنیاز و پیشنیاز ) برابر برنامه زمانی اعالم شده
نسبت به حذف یک عنوان درس نظری اقدام نماید.

زمان حذف اضطراری :از شنبه  08/90/90لغایت پنج شنبه 08/90/00
ب) شروع و خاتمه کالسها:
برگزاری کالسها از روز شنبه  98/26/12تا روز پنج شنبه  98/22/21خواهد بود.

ج) برگزاری امتحانات پایان ترم:
امتحانات عملی از روز شنبه  98/22/21تا روز پنج شنبه  98/22/21و امتحانات نظری از روز یک شنبه
 98/22/21تا روز چهار شنبه  98/22/11برگزار خواهد شد.

تذکر ات مهم :
حتمال تغییر در برنامههای زمانبندی اعالم شده،
 -1با توجه به متمرکز بودن سیستم آموزشی و ا
صفحه  1از 2
دانشجویان می بایست به طور مکرر به سایت مرکز و پورتال آموزشی خود مراجعه نمایند و
اطالعیهها را مطالعه نمایند.
 -2با توجه به عدم امکان انتخاب واحد درخارج از زمان های مشخص شده ،عزیزان دانشجو توجه کافی
را به برنامه زمانبندی داشته باشند.
 -3پس از اتمام زمان حذف و اضافه دانشجو میبایست یک نسخه از برنامه هفتگی و ریزنمرات خود را
پرینت و پس از امضاء ،به مدیر گروه مربوطه تحویل نماید.
 -1بروز هرگونه اشکال ،در صورت عدم رعایت مقررات و موارد ذکر شده ،به عهده شخص دانشجو
خواهد بود.

اداره آموزش
98/95/19

صفحه 2از 2

