رديف

تقوين آهوسضي نين سال اول سالتحصيلي 1393-94

تاريخ ضزوع

تاريخ پاياى

عنــــواى بزناهه

1

ثبت دروس ،توسط گزوه هاي آهوسضي

1393/02/10

1393/02/20

2

ويزايص دروس ثبت ضذه توسط آهوسش دانطكذه

1393/02/21

1393/02/27

3

انتخاب واحذ هزحله اول به تفكيك سال ورود( تحت )web

1393/02/28

1393/03/04

4

کنتزل انتخاب واحذ توسط آهوسش دانطكذه

1393/03/05

1393/03/11

5

انتخاب واحذ هزحله دوم به تفكيك سال ورود( تحت )web

1393/06/16

1393/06/24

6

ضزوع سال تحصيلي

1393/06/29

7

کنتزل انتخاب واحذ توسط اساتيذ راهنوا

1393/07/01

1393/07/05

8

حذف و اضافه نيوسال (حذاکثز دو درس)

1393/07/12

1393/07/15

9

اهتحانات هياى تزم

1393/08/26

1393/09/06

10

ارسضيابي اساتيذ ( تحت )web

1393/09/15

1393/09/19

11

حذف اضطزاري

1393/09/25

1393/09/26

12

پاياى کالس ها

1393/10/17

13

اهتحانات دروس عولي

1393/10/13

1393/10/17

14

ضزوع و پاياى اهتحانات

1393/10/20

1393/11/05

15

ثبت نوزات

1393/10/20

1393/11/15

16

ضزوع نيوسال دوم سال تحصيلي 1393-94

1393/11/11

...تاريخ انتخاب واحذ و حذف و اضافه بز اساس سال ورود...
سال ورود

هزحله اول انتخاب واحذ

هزحله دوم انتخاب واحذ

*حذف و اضافه

ورودي هاي سال  1390و هاقبل

 1393/02/28تا 1393/02/30

 1393/06/16تا 1393/06/18

 1393/07/12و1393/07/13

تا 1393/03/01

 1393/06/19تا 1393/06/21

1393/07/14

 1393/03/02تا 1393/03/04

 1393/06/22تا 1393/06/24

1393/07/15

ورودي هاي سال 1391
ورودي هاي سال  1392و دانطجوياى در ضزف انتقال

1393/02/31

 چٌاًچِ داًشجَیی درسی را اًتخاب ًوایذ کِ بزخالف ًظز استاد راٌّوا ٍ هقزرات آهَسشی باشذ تَسط آهَسش داًشکذُ حذف خَاّذ شذ
 داًشجَیاًی کِ در ارسشيابي اساتيذ شزکت نكننذ اس انتخاب واحذ مزحله اول محزوم خَاٌّذ شذ.

تذکرات مهم

 داًشجَیاًی کِ در انتخاب واحذ اوليه شزکت نكننذ درانتخاب واحذ مزحله دوم فقط تا سقف ٍ 44احذ هیتَاًٌذ اخذ کٌٌذ .ضوٌا اًتخاب ٍاحذ مزحله دوم ًیش الشامیي
هی باشذ ٍ در صَرت عذم انتخاب واحذ هزحلِ دٍم اًتخاب ٍاحذ هزحلِ اٍل "کاى لن یکي" تلقی هی گزدد
 داًشجَیاًی کِ تزم آخز نيستنذ نمي تواننذ بيش اس يك درس اس مجموعه دروس معارف اسالمي را اًتخاب کٌٌذ.
 داًشجَیاًی کِ بِ خاطز تزم آخز بودن بیش اس حذ هجاسشاى ( با تَجِ بِ هعذل) ٍاحذ اخذ هیکٌٌذ حق شزکت در حذف اضطزاري را نذارنذ ٍ در صَرت شرزکت سرایز
درسهاي اضافي آًْا با تَجِ بِ هعذلشاى حذف هیشَد.
 اًتخاب ٍاحذ دانشجويان مهمان ّوشهاى با مزحله دوم اًتخاب ٍاحذ داًشجَیاى ٍرٍدی  4312اًجام خَاّذ شذ.
 امتحانات دروس عمومي در تاريخ هاي  21و  24و  29دي ماه بزگشار خواهذ شذ.
 در تعطيالت رسمي امتحانات بزگشار نخواهذ شذ.

مديريت امور آموزشي دانشگاه بوعلي سينا

ردیف

تقویم آموزشی نیم سال دوم سالتحصیلی 0939-39

تاریخ شروع

تاریخ پایان

عنــــوان برنامه

0

ثبت دروس ،توسط گروه های آموزشی

0939/13/01

0939/13/03

1

ویرایش دروس ثبت شده توسط آموزش دانشكده

0939/13/19

0939/13/13

9

انتخاب واحد اینترنتی به تفكیك سال ورود

0939/01/09

0939/00/01

9

شروع سال تحصیلی

0939/00/01

5

کنترل انتخاب واحد توسط اساتید راهنما

0939/00/01

0939/00/19

6

حذف و اضافه (حداکثر دو درس)

0939/00/15

0939/00/13

1

امتحانات میان ترم

0939/11/01

0939/11/19

1

ارزشیابی اساتید ( اینترنتی)

0939/11/05

0939/11/11

3

حذف اضطراری

0939/11/11

0939/11/11

01

پایان کالس ها

0939/19/11

00

* امتحانات دروس عملی

0939/19/01

0939/19/11

01

** امتحانات پایان ترم

0939/19/19

0939/19/01

09

ثبت نمرات کارشناسی

0939/19/19

0939/19/15

09

ثبت نمرات کارشناسی ارشد و دکتری

0939/19/19

0939/16/05

05

مهلت دفاع از پایاننامه

0939/11/00

مهلت ثبت درخواست دانشجو برای مهمانی و انتقال از طریق سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم

61
01

صدور فرم ترم تابستانی توسط آموزش دانشكده ها و انتخاب واحد کار آموزی

6931/10/16

6931/10/96

0939/19/15

سال ورود

زمانبندی انتخاب واحد

*حذف و اضافه

ورودی های سال  0931و ماقبل

 3131/31/31تا 3131/31/31

3131/33/52

ورودی های سال 0930

 3131/31/32تا 3131/31/31

3131/33/51

ورودی های سال 0931

 3131/31/31تا 3131/31/31

3131/33/51

ورودی های سال 0939

 3131/31/33تا 3131/31/51

3131/33/51

 3131/31/53تا 3131/33/31

3131/33/53

کلیه ورودی ها و دانشجویان در شرف انتقال و مهمانی
(حداکثر سه درس)

0939/19/15

 چنانچه دانشجویی درسی را انتخاب نماید که برخالف نظر استاد راهنما و مقررات آموزشی باشد حذف خواهد شد.
 دانشجویانی که در ارزشيابي اساتيد شرکت نكنند از انتخاب واحد محروم خواهند شد.
 دانشجویانی که ترم آخر نيستند نمي توانند بيش از يك درس از مجموعه دروس معارف اسالمي انتخاب کنند.

تذکرات مهم

 دانشجویانی که به خاطر ترم آخر بودن بيش از حد مجاز (با توجه به معدل) انتخاب واحد میکنند حق شرکت در حذف اضطراري
را ندارند و در صورت شرکت ،دروس اضافي آنها با توجه به معدلشان حذف میشود.
امتحانات دروس عمومي در تاريخهاي 3131/11/13 ، 3131/11/51و  3131/11/13برگزار میگردد.
در روزهاي جمعه و تعطيالت رسمي امتحان برگزار نخواهد شد.
* امتحانات دروس عملي با هماهنگي اساتيد و معاون آموزشي دانشكده برگزار ميگردد.
**در روزهاي  3131/11/53لغایت  3131/11/51به علت برگزاري آزمون سراسري امتحان برگزار نخواهد شد.
مديريت امور آموزشي دانشگاه بوعلي سينا

