
  99-97 دوم تقويم آموزشي نيمسال

 

 19/11/99لغايت  9/11/99                  : انتخاب واحد اينترنتي

                                                             

 11-32ساعت                                                                 

   

 11/11/99لغايت   9/11/99 ماقبلو  94روديو       

 91ورودي   

 99ورودي             

 13/11/99لغايت   11/11/99

 11/11/99لغايت   14/11/99

 19/11/99لغايت   99 /19/11 ها تمام ورودي

 

    12/11/99 :شروع كالسها

 

 03/22/99   لغايت   12/22/99           :حذف واضافه اينترنتي

                                                    

   

  21-10ساعت 

  

    23/0/97   لغايت     2/21/99 :حذف تكدرس

    0/97/ 2   لغايت       2/1/97 :ارزشيابي الكترونيكي

    11/0/97 :پايان كالسها

   لغايت     19/0/97 :امتحانات

21/4/97 

  روز کاري( 14به مدت ) 

 

بازه زمانی خود اقدام به انتخاب واحدد نماایمدد ومدوزر در ق دام تکایدی  کالیدا هیچدگا هدی   ونده          در  دانشجویاندر صورتیکه  -1

 عدم انتخاب واحد در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می شود.)در کلیه مقاطع(مسئولیتی را بکعگده نای  یکد.

 8دانشجویان هارشماچی ارشد حداقی  ، 12 به بعد حداقی 19ورودي ، واحد 11حداقی  11ورودي  شماچیهاردانی و هار دانشجویان -2

 .می بایستی انتخاب واحد ناایمد 

و فقط با مجوز استاد راهنما و مددير  دروس درانتخاب واحد برعهده دانشجويان محترم می باشد وسقف واحد یوهم نیاز یرعايت پیش نیاز-9

در صورت عدم اجرای مفاد فوق ،برابر مقدررات اقددام مزم بلمدل    تايید آموزش امکان عدم رعايت موارد فوق وجود دارد.گروه مربوطه و 

 خواهد آمد.

 به اداره وموزر مکاجعه ناایمد. (دانشجويان اتمام سنوات و اعاده به تحصیل) دانشجویان داراي شکایط خاص -1

 .واحد درچی می باشد 11ه مشکوط باشمد ، ه حداهثک واحد انتخابی بکاي دانشجویانی -5

 واحد می باشد. 15دانشجویان هارشماچی واحد و  18جگا دانشجویان هاردانی حداهثک تعداد واحد مجاز هاکاه با هاروموزي ،  -6
دانشدجویی اقددام   ط ق مصوبه شوراي وموزشی دانشجویان می بایسدتی در بدازه تعیدید شدده نسد ا بده ارزشدیابی اچداتید از طکیدق  کتدام            -7

  ناایمد.مسئولیا عدم ارزشیابی به موقع و عواقب ون متوجه شخص دانشجو می باشد.

 ((http://puya.eqbal.ac.irسیستم پورتال دانشجويی

 در روزهاي جاعه و تعطییت رچای امتحان بک زار نای  کدد. -8

 انتخاب واحد حضوری و دستی به هیچ عنوان وجود ندارد. -1

                   .دروس مطالله انفرادی و پیش ترم در محدوده زمانی انتخاب واحد صورت می پذيرد انتخاب -10
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