تقَین آهَسشی ًیوسال اٍل سال تحصیلی ٍ 89-89یژُ استاد ٍ داًشجَ
رٍیذاد آهَسشی

تاریخ

تَضیحات

 88ٍ89شْزیَر هاُ )تواهی داًشجَیاى-

** ثبت ًام (اًتخاب ٍاحذ)

داًشجَیاى هْواى دائن ٍ اًتقال بِ ایي
داًشگاُ)
08ٍ02شْزیَر هاُ (داًشجَیاى هْواى

ػادي)
** شزٍع کالس ّا

89/6/02

** اًتخاب ٍاحذ با تاخیز (حذاکثز تا سقف ٍ 82احذ)

89/6/02

** تزهین اًتخاب درسی (حذف ٍ اضافِ)

** ثبت ٍ تأییذ بزًاهِ حضَر ،هشاٍرُ ٍ راٌّوایی تَسط

کارشٌاسی

 89/9/8لغایت 89/9/0

 89/9/82تا 89/9/86

اػضاي ّیأت ػلوی  ،هذیزاى گزٍّْا

ػضَ ّیأت ػلوی
ٍ هذیز گزٍُ
آهَسشی

**تاییذ بزًاهِ حضَر تَسط هذیزگزٍُ ٍهؼاٍى آهَسشی

89/9/89تا 89/9/89

داًشکذُ

هذیزگزٍُ
آهَسشی ٍهؼاٍى
آهَسشی داًشکذُ

** ثبت ٍ تأییذ بزًاهِ حضَر تَسط هؼاٍى آهَسشی داًشکذُ

 89/9/88تا 89/9/02

هؼاٍى آهَسشی
داًشکذُ

** پایاى هْلت حذف اضطزاري(دٍ ّفتِ هاًذُ بِ پایاى ًیوسال)
** ارسشیابی آهَسشی (داًشجَیاى)
** پایاى ًیوسال

89/8/09
 89/8/08لغایت 89/82/82

کارشٌاسی ٍ
کارشٌاسی ارشذ
کلیِ هقاطغ
تحصیلی

89/82/82

** اهتحاًات پایاًی ًیوسال

 89/82/00لغایت 89/88/2

** هْلت ثبت ًوزات در گلستاى تَسط اساتیذ

 89/82/00لغایت 89/88/82

کارشٌاسی

 89/82/02لغایت 89/88/86
هْلت تقاضاي تجذیذ ًظز داًشجَ

حذاکثز سِ رٍس پس اس تاریخ درج ًوزُ

کارشٌاسی

تَسط استاد
هْلت رسیذگی بِ اػتزاضات داًشجَیاى ٍ بزطزف ًوَدى اشتباّات

 89/82/06لغایت 89/88/89

احتوالی تَسط استاد درس(در ایي باسُ سهاًی دستزسی استاد فقط

حذاکثز دٍ رٍس پس اس تاریخ درج

کارشٌاسی

بزاي اصالح ًوزُ هی باشذ)

تقاضاي تجذیذ ًظز داًشجَ

قفل ًوزُ تَسط استاد

 89/82/06لغایت 89/88/89

کارشٌاسی

قفل ًوزُ تَسط داًشکذُ

 89/82/09لغایت 89/88/02

کارشٌاسی

قفل ًوزُ تَسط آهَسش کل

 89/82/09لغایت 89/88/02

کارشٌاسی

حذاکثز 89/8/02

کارشٌاسی

هْلت ثبت ًوزات پزٍژُ ٍ طزح ًْایی کارشٌاسی
هْلت ثبت ًوزات در گلستاى تَسط اساتیذ (ارشذ)

89/8/02

تحصیالت تکویلی

قفل ًوزات تَسط داًشکذُ (هقطغ ارشذ)

89/8/28

تحصیالت تکویلی

هْلت ثبت ًوزات در گلستاى تَسط اساتیذ (دکتزي)

89/0/02

تحصیالت تکویلی

تقَین آهَسشی ًیوسال اٍل سال تحصیلی ٍ 89-89یژُ استاد ٍ داًشجَ
** درخَاستْاي هْواى ٍ اًتقال

 89/22/28لغایت 89/22/28

تحصیالت تکویلی

** درخَاستْاي توذیذ سٌَات

 89/22/28لغایت89/22/28

تحصیالت تکویلی

 89/8/02لغایت 89/82/88

کارشٌاسی

درخَاستْاي هْواى در داًشگاُ دیگز
(در ساهاًِ خذهات آهَسشی ٍسارت ػلَم ٍ ساهاًِ گلستاى)

توضیحات :
 رسیدگی به کلیه درخواستهای داوشجویان تىها بز اساس سماوبىدی فوق امکان پذیز می باشد .بىابزایه داوشکده ها اس ارسال درخواستهایخارج اس بزوامه تقویم خودداری ومایىد.

