ویژه دانشجویان

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-99
جهت اطالع کلیه دانشجویان دوره روزانه ،شبانه ،پردیس دانشگاهی و آموزش مجازی در مقاطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
موارد آموزشی
انتخاب واحد کلیه دانشکده ها

زمان بندی
دوشنبه  98/6/11لغایت پنجشنبه 98/6/14
( شنبه  98/6/16برای کلیه ورودی ها ،دانشجویان تاخیری ،عدم ثبت نام مقدماتی و دانشجویان مهمان )
دوشنبه  98/6/11لغایت پنجشنبه 98/7/4

ثبت درخواست کارآموزی

( دانشجویان می بایست عالوه بر ثبت درخواست کارآموزی ،در بازه انتخاب واحد درس کارآموزی را اخذ نمایند ).

شروع کالس ها

شنبه 98/6/23

حذف و اضافه

دوشنبه  98/7/1لغایت چهارشنبه  ( 98/7/3پنجشنبه  98/7/4برای کلیه ورودیها )

پایان کالس ها

پنجشنبه 98/10/12

زمان مرخصی تحصیلی

شنبه  98/6/9لغایت دوشنبه 98/7/8

زمان حذف ترم

شنبه  98/7/20لغایت چهارشنبه 98/10/4

حذف اضطراری

شنبه  98/7/20لغایت چهارشنبه 98/9/20

شروع امتحانات

شنبه 98/10/14

پایان امتحانات

یکشنبه 98/10/29

ثبت نام مرحله اول

شنبه  98/6/23لغایت چهارشنبه 98/7/10

آزمون مرحله اول

شنبه  98/7/20لغایت چهارشنبه 98/8/1

ثبت نام مرحله دوم

شنبه  98/7/20لغایت چهارشنبه 98/8/22

آزمون مرحله دوم

شنبه  98/9/2لغایت چهارشنبه 98/9/13

ثبت نام مرحله سوم

شنبه  98/9/2لغایت چهارشنبه 98/9/20

آزمون مرحله سوم

همزمان با برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

تقویم ثبت نام و آزمون معرفی به استاد

تقویم آزمون ارزیابی جامع ،ارائه سمینار و دفاع از پروپوزال و پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری ( دانشجویان تحصیالت تکمیلی )

ارزیابی جامع دکتری هفته چهاردهم و به بعد ،طبق تقویم دانشکده
مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد تا چهارشنبه 98/11/30
مهلت دفاع از پروپوزال دکتری و دفاع از پایان نامه دکتری تا پنج شنبه 98/12/22
مهلت ارائه سمینار کارشناسی ارشد و دکتری تا پایان فروردین ماه 1399
تقویم انصراف برای کلیه دانشجویان
انصراف تا چهارشنبه  98/6/20و در صورت عدم انتخاب واحد دانشجو  :بدون پرداخت شهریه
انصراف از شنبه  98/6/23و به بعد و در صورت عدم انتخاب واحد دانشجو  :مشمول شهریه ثابت
انصراف از چهارشنبه  98/7/3و به بعد  :مشمول شهریه ثابت و متغیر
زمان تحویل درخواستهای غیبت

در صورت اخذ واحد در نیمسال ،عالوه بر شهریه ثابت،
شهریه متغیر نیز محاسبه میگردد.

( صرفا برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  94و پس از آن و دکتری تخصصی ( ) ph.Dورودی  95و پس از آن )
طبق روال گذشته حداکثر  48ساعت پس از هر امتحان

*** نکات قابل توجه دانشجویان در زمان ثبت نام – حذف و اضافه
-1کلیه دانشجویان حتی دانشجویان ترم آخر می بایست در زمان های مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند  .در صورت عدم انتخاب واحد در زمان بندی مذکور،
دانشجویان دوره های کاردانی ،کارشناسی پیوسته ،کارشناسی ناپیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی مجاز به انتخاب واحد تا سقف  12واحد و دانشجویان
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ،مجاز به انتخاب واحد تا سقف  8واحد درسی میباشند .

-2کلیه دانشجویان موظف به کنترل برنامه هفتگی و لیست واحدهای انتخابی در زمان ترمیم حذف و اضافه می باشند تا در صورت تغییرات
احتمالی در برنامه هفتگی و ایجاد تداخل برنامه هفتگی و امتحان تا قبل از اتمام مهلت ترمیم حذف و اضافه  ،نسبت به اصالح
واحدهای انتخابی اقدام نمایند  .مسئولیت عدم مراجعه در زمان ترمیم حذف و اضافه و تبعات ناشی از آن بعهده دانشجو
بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف و ایجاد تداخل و کاهش واحد ها و  ...را نخواهد داشت .

-3دانشجویان ترم آخر دوره های کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نکات زیر را در زمان انتخاب واحد مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند :
الف :تبصره  3ماده  : 7چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی ،حداکثر  24واحد درسی ( به غیر از کارآموزی ) باقی داشته باشد ،به شرطی که میانگین کل وی
باالی  10باشد ،می تواند تا  24واحد درسی اخذ نماید .
ب  :دانشجویان ترم آخر ضمن معاف بودن از رعایت مقررات پیش نیازی (تبصره  5ماده  ) 9می توانند از تداخل برنامه هفتگی یک درس با یک یا چند درس (به شرط موافقت
استاد درس اصلی) ،از تداخل یک امتحان با یک امتحان (با مسئولیت شخص دانشجو و بدون وقت اضافه) و اخذ یک درس غیر حضوری (به شرط عدم ارائه درس توسط
دانشکده در آن نیمسال) استفاده نمایند.
ج  :استفاده از تسهیالت بند ب مشروط به انتخاب کلیه واحدهای درسی باقیمانده ( به جز کار آموزی) برای فراغت از تحصیل می باشد  .در هر حال چنانچه درسی (حتی یک
درس یک واحدی) نیز انتخاب نشود امکان استفاده از تسهیالت بند ب مقدور نبوده و در صورت استفاده طبق مقررات رفتار خواهد گردید .
-4دانشجویان دوره های کاردانی ،کارشناسی پیوسته ،کارشناسی ناپیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی که درسی را کسر واحد شده اند و این درس پیش نیاز یک یا چند
درس می باشد می توانند این درس را با آن یک یا چند درس بصورت همنیاز اخذ نمایند .
تبصره  :دانشجویانیکه دارای غیبت امتحانی ( موجه و غیر موجه )  ،محرومیت از امتحان و نمره  0/25کمیته انضباطی هستند مشمول استفاده از این بند نمی باشند.
 -5کلیه دانشجویان موظف هستند تا پایان ترمیم حذف و اضافه نسبت به جا به جایی دروسی که به حد نصاب نرسیده است اقدام نمایند در غیر اینصورت هرگونه تبعات
ناشی از آن بر عهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال جابهجایی دانشجو در گروه دیگر و یا ثبت درس جدید نخواهد داشت.
* ماده  21آیین نامه آموزشی (کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ،انصراف از تحصیل محسوب می شود.
*ماده  17آیین نامه آموزشی (کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است لذا غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت
پیشامد جزو  3/16غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.
* ماده  10آیین نامه اج رایی ( کارشناسی ارشد ناپیوسته )

دانشجو موظف به ثبت نام در موعد مقرر (اعالم شده توسط دانشگاه) می باشد و عدم ثبت نام به منزله انصراف از تحصیل محسوب می شود .

اداره کل امور آموزشی دانشگاه

امورتحصیالت تکمیلی دانشگاه

