
  ١٤٠١-١٤٠٢تقويم آموزشي نيمسال دوم 

  زمان بندي   موارد آموزشي   عناوين

ي 
زش

مو
م آ

وي
تق

  

  ١٩/١١/١٤٠١لغايت چهارشنبه  ١٦/١١/١٤٠١يكشنبه   انتخاب واحد اينترنتي 
شروع كالس ها و انتخاب واحد با تأخير و ثبت  

  دروس مهماني داخلي و خارجي 
  ٢٣/١١/١٤٠١يكشنبه 

  ٠٢/١٢/١٤٠١لغايت سه شنبه  ٣٠/١١/١٤٠١يكشنبه   حذف و اضافه 
  ٠٣/١٢/١٤٠١چهارشنبه   اصالحات انتخاب واحد ترم آخري ها ترميم و 

  ٢٤/٠٣/١٤٠٢لغايت چهارشنبه  ١٣/١٢/١٤٠١شنبه  زمان حذف ترم 
  ١١/٠٣/١٤٠٢لغايت پنجشنبه  ٢٧/٠١/١٤٠٢يكشنبه   حذف اضطراري 

  ١٠/٠٣/١٤٠٢لغايت چهارشنبه  ٠١/٠٣/١٤٠٢دوشنبه   تابستان اخذ كارآموزي و پروژه نيمسال  
  ٢٤/٠٣/١٤٠٢لغايت چهارشنبه  ١٣/٠٣/١٤٠٢شنبه   ثبت نام مقدماتي و ارزشيابي اساتيد 

  ٢٤/٠٣/١٤٠٢چهارشنبه  پايان كالس ها 

  ٠٧/٠٤/١٤٠٢لغايت چهارشنبه  ٢٧/٠٣/١٤٠٢شنبه   آزمون هاي پاياني 

ن 
مو

آز

س
در

تك
  

  ٢٦/١١/١٤٠١لغايت  ١٦/١١/١٤٠١  ٤٠١١آزمون تكدرس ثبت و انجام 
  ٢٥/٠٤/١٤٠٢لغايت يكشنبه  ١٢/٠٤/١٤٠٢دوشنبه   (تير) ٤٠١٢ثبت آزمون تكدرس 

  ٢٩/٠٦/١٤٠٢لغايت چهارشنبه  ١٣/٠٦/١٤٠٢دوشنبه   (شهريور) ٤٠١٢ثبت آزمون تكدرس 

 

 حذف و اضافه  –***نكات قابل توجه دانشجويان در زمان ثبت نام 

كليه دانشجويان حتي دانشجويان ترم آخر مي بايست در زمان هاي مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند. در    - ١

واحد درسي    ١٤صورت عدم انتخاب واحد در زمان بندي مذكور، دانشجويان كارشناسي مجاز به انتخاب واحد تا سقف  

  مي باشند. 

  دانشجويان ترم آخر دوره كارشناسي نكات زير را در زمان انتخاب واحد مورد توجه قرار داده و رعايت نمايند:  - ٢

با احتساب دروس معرفي   ماندهواحد درسي باقي  ٢٤چنانچه دانشجو در نيمسال آخر براي دانش آموختگي، حداكثر    :الف

باشد، مي تواند تا   ١٠داشته باشد؛ به شرطي كه ميانگين كل وي باالي   واحد)  ٦ا سقف  عنوان درس تئوري ت   ٢به استاد (

  واحد درسي اخذ نمايد.  ٢٤

  مي توانند دروس مورد نظر را بدون رعايت پيش نيازي و همنيازي اخذ نمايند.   ،ب: دانشجويان ترم آخر



آموزشي   -٣ امور  بوده و  بعهده دانشجو  از آن  ناشي  تبعات  مراجعه در زمان ترميم حذف و اضافه و  مسئوليت عدم 

  هيچگونه مسئوليتي در قبال حذف و ايجاد تداخل و كاهش واحدها و ... را نخواهد داشت. 

 شروع زمان تا قبل از    ، زمان مرخصي تحصيلي (با احتساب سنوات) در سيستم توسط دانشجوحداكثر زمان ثبت    - ٤

  .در هر ترم مي باشدانتخاب واحد  

دانشجو در هر نيمسال تحصيلي، انصراف از تحصيل   عدم انجام انتخاب واحد يا عدم ثبت مرخصي در سيستم توسط  - ٥

  محسوب مي شود.

دانشجويان مي بايست عالوه بر ثبت درخواست كارآموزي و پروژه در پيشخوان خدمت سامانه گلستان، در بازه   -٦

  انتخاب واحد درس كارآموزي و پروژه را اخذ نمايند. 

يبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و لذا غ   .حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامي است  - ٧

  غيبت مجاز دانشجو محسوب مي شود.  ١٦/٣اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو  

  آموزشي  گروه   تائيد   با   را   عملي  يا   نظري   درس  يك  صرفا  ، در بازه حذف اضطراري  اضطرار  صورت  در  تواند  مي  دانشجو  - ٨

 قابل  دانشگاه  خاص  موارد  كميسيون  در  تصويب  با  دوم  عملي  يا  نظري  درس  اضطراري  حذف  خاص،   شرايط  در  .كند  حذف

  .است  انجام 

 نباشد، قادر به حذف دروس تئوري  در صورتيكه دانشجو به هر دليلي قادر به حضور در جلسه امتحان پايان ترم    - ٩

، خواهد درس موردنظر  واحد درسي پس از حذف  ١٢حداقل  به شرط باقي ماندن    و   در هر ترم   ييك عنوان درس  امتحاني

وجود  سه عنوان درسي در طول دوره تحصيل    براي   در مجموعبود. الزم به ذكر است، امكان استفاده از حذف امتحاني  

  .خواهد داشت

  

 دامغان اداره كل امور آموزشي دانشگاه


