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 26/04/99لغايت  24/04/99:انتخاب واحد اينترنتي

 

 12-23ساعت                                

   

  ها تمام ورودي

  

  

  

ی عملي و ها شروع كالس

 نظری:

28/04/99    

لغايت  15/05/99 :ارزشيابي الكترونيكي

31/05/99 

   

    31/05/99 ازی:ی مجپايان كالسها

لغايت  01/06/99 مجازی: امتحانات

06/06/99 

  روز کاري( 6به مدت ) 

 

در بازه زمانی خود اقدام به انتخاب واحد ننمايند آموزش در قبال تکمیل ظرفیت کالسها  دانشجوياندر صورتیکه  -1

بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می شود.)در عدم انتخاب واحد در هیچ گونه مسئولیتی را برعهده نمی گیرد.

 کلیه مقاطع(

شجويان -2 سی دان شنا شد حداقل  ، 12به بعد حداقل  93ورودي کاردانی و کار سی ار شنا شجويان کار می  8دان

 .بايستی انتخاب واحد نمايند 

و فقط با  باشدبرعهده دانشجويان محترم می سقف واحد دروس درانتخاب واحد  و رعايت پیش نیازي وهم نیازي -3

ستاد راهنما،  صورت عدم  مدير گروه مربوطه و تايید آموزش امکان عدم رعايت موارد فوق وجود دارد. مجوز ا در 

 اجراي مفاد فوق ،برابر مقررات اقدام الزم بعمل خواهد آمد.

 عه نمايند.به اداره آموزش مراج (دانشجويان اتمام سنوات و اعاده به تحصیل) دانشجويان داراي شرايط خاص -4

 .واحد درسی می باشد 6 دانشجويانتمامی حداکثر واحد انتخابی براي  -5

شی -6 شوراي آموز صوبه  سبت به ،طبق م شده ن ستی در بازه تعیین  شجويان می باي ساتید دان شیابی ا از طريق  ارز

 باشد.مسئولیت عدم ارزشیابی به موقع و عواقب آن متوجه شخص دانشجو می  پرتال دانشجويی اقدام نمايند.

سه امتحانهمچنین دريافت  -7 شاهده نمراتو  کارت ورود به جل شیابی منوط به  م ساب مالی و انجام ارز سويه ح ت

 .می باشد دروس

 در روزهاي جمعه و تعطیالت رسمی امتحان برگزار نمی گردد. -8

 انتخاب واحد حضوري و دستی به هیچ عنوان وجود ندارد. -9

 در محدوده زمانی انتخاب واحد صورت می پذيرد.انتخاب دروس مطالعه انفرادي و پیش ترم  -10

 در صورتی که کالسی به حد نصاب نرسد شهريه عودت خواهد شد. -11
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