
 1400تابستان  دانشجويان تقويم آموزشي

 

 10/04/1400لغايت  08/04/1400:انتخاب واحد اينترنتي

   23 الی 12بازه زمانی انتخاب واحد از ساعت 

 

 10/04/1400لغايت  08/04/1400همه ورودی ها درتاريخ  

 26/05/1400 19/04/1400  شروع و پایان كالس

 20/04/1400 08/04/1400 درخواست معرفی به استاد

 10/04/1400 08/04/1400 درخواست میهمانی

 14/05/1400 12/04/1400 حذف اضطراری

 14/05/1400 02/05/1400 ارزشیابی الکترونیکی اساتید

 24/05/1400 16/05/1400 دریافت كارت ورود به جلسه

 04/06/1400 30/05/1400 شروع و پایان امتحانات

 14/06/1400 30/05/1400 معرفی به استاد ثبت نمرات عادی و

 15/08/1400 30/05/1400 ثبت نمرات كارآموزی و پروژه و طرح نهایی

 

صورتیکه  -1 شجویاندر  سئولیتی را برعهده نمی گیرد. دان سها هیچ گونه م عدم در بازه زمانی خود اقدام به انتخاب واحد ننمایند آموزش در قبال تکمیل ظرفیت كال

 در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می شود.)در کلیه مقاطع(انتخاب واحد 

 

سقف واحد دروس درانتخاب واحد  رعايت پیش نیازی وهم نیازی -2 شدو  شجويان محترم می با و فقط با مجوز مدیر گروه مربوطه و برعهده دان

 رابر مقررات اقدام الزم بعمل خواهد آمد.تایید آموزش امکان عدم رعایت موارد فوق وجود دارد.در صورت عدم اجرای مفاد فوق ،ب

 .به اداره آموزش مراجعه نمایند (دانشجويان اتمام سنوات و اعاده به تحصیل) دانشجویان دارای شرایط خاص -3

 واحد می باشد. 6در تابستان  حداكثر واحد انتخابی برای دانشجویان -4

ساتیددانشووجویان می بایسووتی در بازه تعییه شووده نسووبت به ،طبق مصوووبه شووورای آموزشووی -5 شیابی ا از طریق پرتال دانشووجویی اقدام  ارز

 دانشجو می باشد.نمایند.مسئولیت عدم ارزشیابی به موقع و عواقب آن متوجه شخص 

 .می باشد تسويه حساب مالی و انجام ارزشیابی دروسبه  مشاهده نمرات منوط -6

 رسمی امتحان برگزار نمی گردد. در روزهای جمعه و تعطیالت -7

 انتخاب واحد حضوری و دستی به هیچ عنوان وجود ندارد. -8

 در محدوده زمانی انتخاب واحد صورت می پذيرد.واحد( 6درس تا  2در ترم آخر )  معرفی به استاد درسانتخاب  -9

 نمايند. دانشجويان ارشد در صورت عدم دفاع پايان نامه بايد در ترم جديد مجدد درس را انتخاب -10

 

 دانشجويان گرامی بايد تا قبل از شروع انتخاب واحد بدهی قبلی و شهريه ثابت را پرداخت نمايند تا امکان انتخاب واحد میسر شود. -11

  

 (http://portal.eqbal.ac.ir)  سیستم پورتال دانشجويی

 ( https://www.eqbal.ac.irسايت اصلی موسسه  )

 https://lms.eqbal.ac.ir/سامانه آموزش مجازی 

 (https://t.me/eqbalamoozeshکانال اطالع رسانی اداره آموزش ) 
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