
یم 
ی ن

زش
مو
م آ

قوی
ت

ل 
سا

ول
ا

 
ال
س

ی 
صیل

تح
14

00
-

13
99

ل 
یسا
(نم

99
1

(  

  تاریخ  پایان  تاریخ شروع  عنــــوان برنامه  ردیف  

  06/03/1399  20/02/1399  ثبت دروس، توسط گروه هاي آموزشی  1
  13/03/1399  06/03/1399  دروس ثبت شده توسط آموزش دانشکده   ویرایش  2
  19/06/1399  15/06/1399  تفکیک سال ورودانتخاب واحد به   3
    29/06/1399  سال تحصیلینیم شروع  4
  1399/07/04  29/06/1399  کنترل انتخاب واحد توسط اساتید راهنما  5
  14/07/1399  12/07/1399    حذف و اضافه نیمسال (حداکثر دو درس)  6
  03/10/1399  03/08/1399  امتحانات میان ترم  7
  30/09/1399  29/09/1399  اضطراريحذف   8
  10/11/1399  06/10/1399  ارزشیابی اساتید  9

  17/10/1399  13/10/1399  امتحانات دروس عملی  10
  17/10/1399    پایان کالس ها  11
  02/11/1399  20/10/1399  پایان ترم امتحانات  12
  12/11/1399  20/10/1399  ثبت نمرات (دروس عملی و نظري) کلیه مقاطع  13
  17/12/1399  20/10/1399  ثبت نمره درس پروژه دار   14
  17/10/1399  06/10/1399  درخواست تغییر رشته دانشجویان  15

                                 

  و حذف و اضافه بر اساس سال  ورودزمان بندي انتخاب واحد                               

  حذف و اضافه  انتخاب واحد  سال ورود

  12/07/1399  15/06/1399  و ماقبل 96ورودي هاي سال 

  13/07/1399  16/06/1399  97سال ورودي هاي 

  14/07/1399  17/06/1399  و دانشجویان مهمان و انتقال 98سال ورودي هاي 

  ---  19/06/1399و 18/06/1399  ( بدون محدودیت تعداددرس) کلیه ورودي ها
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Ã         صورت پذیرد و ستان می بایست  سامانه گل ست   تا قبل از تکمیل و ثبت نهایی کلیه دروسانتخاب واحد از طریق پیشخوان  اد راهنما خودداري از ارسال آن به ا
  شود.

Ã  پذیر خواهد بود.ساعت تاخیر امکان 12نکنند، انتخاب واحد ایشان با  شرکت ارزشیابی اساتیددانشجویانی که در  

Ã   را انتخاب کنند.  یک درس از مجموعه دروس معارف اسالمیاز  بیش  نمی توانند نیستندترم آخر دانشجویانی  که  

Ã   حق شرکت در حذف اضطراري را ندارند و در صورت شرکت، سایر درس هاي اضافی        نمایندبیش از حد مجاز واحد اخذ  بودندانشجویانی که به خاطر ترم آخر ،
 شان حذف می شود.ه معدلآنها با توجه ب

Ã نمی باشد.ز به حذف اضطراري آن درس مجا، در درسی داشته باشد غیبت بیش از حد چنانچه دانشجویی  

Ã  صورت می گیرد. 21/10/1399و  18/10/1399،  14/10/1399امتحانات دروس عمومی در تاریخ هاي  

Ã  نخواهد شدامتحان برگزار تعطیالت رسمی در.  

Ã  گردد.برگزار و معاون آموزشی دانشکده  هماهنگی استاد درسبا  می بایست دروس عملیامتحانات  

Ã   واحد انتخاب نمایند. 14دانشجویانی که در مهلت تعیین شده انتخاب واحد ننمایند صرفاً می توانند در موعد حذف و اضافه با مراجعه به آموزش دانشکده حداکثر  

  

 بوعلی سینامدیریت امور آموزشی دانشگاه 
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