تقويم آموزشي نيم سال دوم سالتحصيلي (1399-1400نميسال )3992

تاريخ شروع

تاريخ پايان

عنــــوان برنامه

رديف
1

ثبت دروس ،توسط گروه هاي آموزشي

1399/09/29

1399/10/10

2

ويرايش دروس ثبت شده توسط آموزش دانشكده

1399/10/13

1399/10/18

3

انتخاب واحد به تفكيك سال ورود

1399/11/4

1399/11/09

4

شروع نيمسال تحصيلي

1399/12/02

5

کنترل انتخاب واحد توسط اساتيد راهنما

1399/12/02

1399/12/09

6

حذف و اضافه نيمسال (حداکثر دو درس)

1399/12/09

1399/12/12

7

امتحانات ميان ترم

1400/01/21

1400/03/12

8

حذف اضطراري (يك درس)

1400/03/09

1400/03/10

9

ارزشيابي اساتيد

1400/03/15

1400/03/19

10

امتحانات دروس عملي

1400/03/22

1400/03/26

11

پايان کالس ها

1400/03/26

12

امتحانات پايان ترم

1400/03/31

1400/04/13

13

ثبت نمرات (دروس عملي و نظري) کليه مقاطع

1400/03/31

1400/04/23

14

ثبت نمره درس پروژه دار

1400/03/31

1400/05/28

1400/02/01

1400/02/31

16

صدور فرم کارآموزي تابستاني (توسط آموزش دانشكده ها)

1400/02/01

1400/03/01

17

انتخاب واحد کارآموزي تابستان

1400/03/29

1400/04/10

15

ثبت درخواست مهماني و انتقالي دانشجويان از طريق سامانه نقل و
انتقاالت وزارت علوم جهت نيمسال  4001و 4002

زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه بر اساس سال ورود
سال ورود

انتخاب واحد

حذف و اضافه

ورودي هاي سال 1396و ماقبل

1399/11/04

1399/12/09

ورودي هاي سال 1397

1399/11/05

1399/12/10

ورودي هاي سال 1398

1399/11/06

1399/12/11

ورودي هاي سال  1399و دانشجويان مهمان و انتقال

1399/11/07

1399/12/12

کليه ورودي ها( بدون محدوديت تعداددرس)

 1399/11/08و 1399/11/09

---

 انتخاب واحد از طریق پیشخوان سامانه گلستان می بایست اقدام گردد و تا قبل از تكميل و ثبت نهايي کليه دروس از ارسال آن به استاد راهنما خودداری شود.
 دانشجویانی كه در ارزشيابي اساتيد شركت نکنند ،انتخاب واحد ایشان درنیمسال آتی با  12ساعت تاخير امکانپذیر خواهد بود.

تذکرات مهم

 دانشجویانی كه ترم آخر نيستند نمي توانند بيش از يك درس از مجموعه دروس معارف اسالمي را انتخاب كنند.
 دانشجویانی كه به خاطر ترم آخر بودن بیش از حد مجاز واحد اخذ نمایند  ،حق شركت در حذف اضطراری را ندارند و در صورت شركت ،سایر درس های اضافی آنها با توجه به
معدلشان حذف می شود.
 چنانچه دانشجویی غيبت بيش از حد در درسی داشته باشد ،مجاز به حذف اضطراری آن درس نمي باشد.
 امتحانات دروس عمومي در تاريخ هاي  1400/04/06 ، 1400/04/02و  1400/04/10صورت می گیرد.
 در تعطيالت رسمي امتحان برگزار نخواهد شد.
 امتحانات دروس عملی می بایست با هماهنگی استاد درس و معاون آموزشی دانشکده برگزار گردد.

مديريت امور آموزشي دانشگاه بوعلي سينا

