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 0هفته

مطابق با برنامه
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---

مطابق با برنامه

دانشگاههای
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توضیحات در صفحه بعد

مطابق با برنامه
دانشگاههای برگزار
کننده نیمسال تابستان

* انجام انتخاب واحد از روز شنبه مورخ  0911/10/10لغایت جمعه  0911/10/00جهت کلیه دانشجویانی که می بایست به صورت اینترنتی انتخاب واحد نمایند
فعال می باشد.
*دانشجویان ورودی جدید ،دانشجویان میهمان و دانشجویانی که به دلیل مشکل آموزشی قادر به انتخاب واحد اینترنتی نمی باشند می بایست در تاریخ ها ی
تعیین شده جهت انجام انتخاب واحد (شنبه لغایت چهارشنبه) به اداره کل آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.
*انتخاب واحد دانشجویان بالینی (استیودنت  ،اکسترن و اینترن) با هماهنگی دانشکده پزشکی و به صورت حضوری در اداره کل آموزش دانشگاه انجام می گردد
*اعالم زمان آزمون میان ترم در طرح درس اساتید طبق بازه زمانی تعریف شده در تقویم آموزشی الزامی می باشد.
*نمرات آزمون میان ترم در نیمسال اول حداکثر تا تاریخ  0911/11/19و نمرات آزمون میان ترم در نیمسال دوم حداکثر تا تاریخ  0011/10/10توسط اساتید
ثبت گردد.
*حذف و اضافه و حذف اظطراری شامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی نمی باشد.
*اجرای تقویم آموزشی مصوب در شورای آموزشی جهت تمامی اساتید الزم االجرا می باشد و مسئولیت مصوبه فوق به عهده مدیران گروه ها می باشد.
*مدت زمان برگزاری کالسها در هر دو نیمسال  00هفته می باشد که کمبود یک هفته آموزشی به صورت فشرده و در بازه زمانی اعالم شده بایستی جبران گردد.
*حذف و اضافه دانشجویان ورودی مهرماه  0911دو هفته بعد از شروع کالسها انجام می شود .
*حذف نهایی دانشجویان ورودی مهر ماه  0911به دلیل تاخیر در شروع کالسها تا دو هفته به پایان کالسها انجام می گردد.
*شروع امتحانات میان ترم دانشجویان جدیدالورود بر اساس شروع کالسها و با مصوبات آتی شورای آموزشی دانشگاه اعالم خواهد شد .
*جهت آشنایی دانشجویان ورودی جدید با دانشگاه و قوانین و مقررات آموزشی موجود تور مجازی جهت این دسته از دانشجویان در نظر گرفته خواهد شد .

