بسوِ تعالی

تقوین آهوزشی نیوسال اول سال تحصیلی 1044-1041

اًتخاب ٍاحذ (ثبت ًام)

1400/6/22 ٍ 1400/6/21 ٍ 1400/6/20

اًتخاب ٍاحذ داًشجَیاى هیْواى در ایي داًشگاُ

1400/6/24 ٍ 1400/6/23

شزٍع كالسْا

1400/6/27

آخزیي هْلت ثبت درخَاست هعزفی بِ استاد (هطالعِ آساد) در ساهاًِ

حذف ٍ اضافِ (تزهین) تواهی داًشجَیاى
آخزیي هْلت درخَاست هزخصی تحصیلی

1400/7/12 ٍ 1400/7/11 ٍ 1400/7/10

حذف اضطزاري

 1400/7/13لغایت 1400/9/10

تکویل فزم ارسشیابی اساتیذ

 1400/10/11لغایت 1400/10/17

پزیٌت كارت ٍرٍد بِ جلسِ اهتحاى تَسط داًشجَ

 1400/10/11لغایت 1400/10/17

پایاى كالسْا

1400/10/15

اهتحاًات پایاى تزم

 1400/10/18لغایت 1400/10/30

هْلت تحَیل پزٍژُ ًْایی (هقطع كارشٌاسی)

حذاكثز تا 1400/11/10

هْلت تحَیل پایاى ًاهِ( هقطع كارشٌاسی ارشذ)

حذاكثز تا 1400/10/30

مهلت دفاع از پروژه نهایی ،پایان نامه و رساله نهایی

حداکثر تا 1033/11/03

 -1طبق هادُ  21آئیي ًاهِ آهَسشی  ،ثبت ًام یا اًتخاب ٍاحذ ًکزدى داًشجَ در ّز ًیوسال تحصیلی ،اًصزاف اس تحصیل
هحسَب هی شَد.
 -2حذف اضطزاري هختص داًشجَیاى هقطع كارشٌاسی است.


طبق هادُ  8آئیي ًاهِ آهَسشی ،داًشجَ در آخزیي ًیوسال تحصیلی ،با رعایت سقف ٍاحذّاي آى ًیوسال ٍ درصَرت داشتي
شزایط السم هی تَاًذ درخَاست هعزفی بِ استاد را در ساهاًِ ثبت ًوایذ.

اداره آهوزش دانشگاه

بسوِ تعالی

تقوین آهوزشی نیوسال دوم سال تحصیلی 1044-1041

اًتخاب ٍاحذ (ثبت ًام)

1400/11/11 ٍ 1400/11/10 ٍ 1400/11/9

اًتخاب ٍاحذ داًشجَیاى هیْواى در ایي داًشگاُ

1400/11/13 ٍ 1400/11/12

شزٍع كالسْا
آخزیي هْلت ثبت درخَاست هعزفی بِ استاد (هطالعِ آساد) در ساهاًِ

1400/11/16



حذف ٍ اضافِ (تزهین) تواهی داًشجَیاى
آخزیي هْلت درخَاست هزخصی تحصیلی

1400/12/2 ٍ 1400/12/1

حذف اضطزاري

 1400/12/3لغایت 1401/2/14

تکویل فزم ارسشیابی اساتیذ

 1401/3/11لغایت 1401/3/18

پزیٌت كارت ٍرٍد بِ جلسِ اهتحاى تَسط داًشجَ

 1401/3/11لغایت 1401/3/18

پایاى كالسْا

1401/3/18

اهتحاًات پایاى تزم

 1401/3/21لغایت 1401/04/02

هْلت تحَیل پزٍژُ ًْایی(هقطع كارشٌاسی)

حذاكثز تا 1401/4/11

هْلت تحَیل پایاى ًاهِ (هقطع كارشٌاسی ارشذ)

حذاكثز تا 1401/4/4

مهلت دفاع از پروژه نهایی ،پایان نامه و رساله نهایی

حداکثر تا 1031/0/03

 -3طبق هادُ  21آئیي ًاهِ آهَسشی  ،ثبت ًام یا اًتخاب ٍاحذ ًکزدى داًشجَ در ّز ًیوسال تحصیلی ،اًصزاف اس تحصیل
هحسَب هی شَد.
 -4حذف اضطزاري هختص داًشجَیاى هقطع كارشٌاسی است.


طبق هادُ  8آئیي ًاهِ آهَسشی ،داًشجَ در آخزیي ًیوسال تحصیلی ،با رعایت سقف ٍاحذّاي آى ًیوسال ٍ درصَرت داشتي

شزایط السم هی تَاًذ درخَاست هعزفی بِ استاد را در ساهاًِ ثبت ًوایذ

اداره آهوزش دانشگاه

