
 

 

 

ی عا ه    س

  )روز سه مدت به( شهريورماه دوم نيمه:  الورود جديد دانشجويان واحد انتخاب و نام ثبت•

  97- 98تقويم آموزشي سال تحصيلي 

 972نيمسال  971نيمسال  شرح

 بهمن 3تا  1  شهريور 13تا  10   انتخاب واحدهاي درسي

 بهمن 13  شهريور 24  شروع كالس ها

 بهمن 24و  23  مهر 3و  2  ترميم واحدهاي درسي

 خرداد 13  دي 12  پايان كالس ها

  ارزشيابي دروس  دي 18تا  15  خرداد 22تا  19

 خرداد 25  دي 22  شروع امتحانات

 تير 4  بهمن 3  پايان امتحانات

ثبت اوليه نمرات در سامانه ناد   كارشناسي ارشد  اسفند 15دي تا  22  كارشناسي ارشد  مرداد 31خرداد تا  25
  دكتري  فروردين 31دي تا  22  دكتري  مهر30خرداد تا  25  توسط اساتيد

 اسفند 17  كارشناسي ارشد  شهريور 2 مهلت درخواست تجديدنظر آخرين   كارشناسي ارشد
 ارديبهشت 2  دكتري  آبان 2  دانشجويان   دكتري

 اسفند 25  كارشناسي ارشد  شهريور 10 ثبت نهايي و قفل نمرات در سامانه   كارشناسي ارشد
 ارديبهشت 10  دكتري  آبان 10  ناد   دكتري



 

 

 

   : محترم دانشجويان اطالع براي مهم نكات •

 انجام به موظف فوق زمانبندي برنامه طبق اند، نكرده دفاع خود رساله/نامه پايان از زمانيكه تا دانشجويان كليه 
 اعـالم  تـاريخ  در واحـد  انتخـاب  عدم صورت در است بديهي. باشندمي الكترونيكي واحد انتخاب مراحل كامل
 .شد خواهد رفتار آنها با آموزشي ضوابط مطابق شده
 •در دروس تغييـر  امكـان  و شـود  مي انجام سيستمي صورت به دانشجو واحد انتخاب تاييد كه اين به توجه با 

 عهـده  به درس اشتباه حذف/اخذ عواقب ندارد، وجودترميم واحدهاي درسي(حذف و اضافه) زماني بازه از خارج
 مربـوط  رئـيس محتـرم پژوهشـكده    بـا  بايـد  دانشجو واحد، انتخاب از قبل لزوم صورت در. بود خواهد دانشجو

 .آورد عمل به را الزم هماهنگي

 14 و 8 ارشـد كارشناسي مقطع در) ورزي پژوهش و جبراني دروس بدون( انتخابي واحد تعداد حداكثر و حداقل 
 .باشدمي واحد 10 و 6 دكتري مقطع در و واحد

 در نماينـد  واحد انتخاب آموزشي درتقويم شده تعيين مهلت در تحصيلي درهرنيمسال موظفند دانشجويان كليه 
  :بود زيرخواهند مبالغ پرداخت مشمول پژوهشگاه همصوب اساس بر صورت اين غير

 ريال هزار وپنجاه سيصد مبلغ: كالس شروع تاريخ تا در بازه زماني انتخاب واحد و واحد انتخاب عدم 

 ريال هزار وپنجاه هفتصد مبلغ: دروس ترميم زمان تا واحد انتخاب عدم 

 نيمسـال  آن در و نبـوده  پـذير امكـان  تعـويض  و حـذف  از بعـد  زماني فاصله در دانشجويان واحد انتخاب 
 . شد خواهد منظور تحصيلي سنوات در احتساب با تحصيلي مرخصي

 مجاز باشند نداده انجام را خود شده اخذ دروس آموزشي ارزشيابي تقويم، دراين مقرر درزمان در كه دانشجوياني 
 .بود نخواهند ترم پايان درامتحانات شركت به

 

 

 

 

 امور آموزش و ازمون مديريت تحصيالت تكميلي


