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 تاريخ  پاياى تاريخ ضزوع ػنــــواى بزناهه رديف 

 27/09/1397 17/09/1397 ثبت دروس، توسط گزوه هاي آهوسضي 1

 05/10/1397 01/10/1397  دروس ثبت ضذه توسط آهوسش دانطكذه  ويزايص 2

 03/11/1397 22/10/1397  انتخاب واحذ به تفكيك سال ورود 3

  06/11/1397 ضزوع نيوسال تحصيلي 4

 13/11/1397 06/11/1397 کنتزل انتخاب واحذ توسط اساتيذ راهنوا 5

 17/11/1397 14/11/1397 (حذاکثز دو درس)حذف و اضافه نيوسال  6

 25/2/1398 18/12/1397 اهتحانات هياى تزم 7

 30/2/1398 29/2/1398 حذف اضطزاري 8

 11/03/1398 04/03/1398 ارسضيابي اساتيذ 9

 20/03/1398 11/03/1398 اهتحانات دروس ػولي 10

 16/03/1398  پاياى کالس ها 11

 06/04/1398 25/03/1398 اهتحانات پاياى تزم 12

 16/04/1398 25/03/1398 کليه هقاطغ (دروس ػولي و نظزي)ثبت نوزات  13

 21/05/1398 25/03/1398 ثبت نوزه درس پزوژه دار  14

15 
ثبت درخواست ههواني و انتقالي دانطجوياى اس طزيق ساهانه نقل و 

  982و981انتقاالت وسارت ػلوم جهت نيوسال 
01/02/1398 31/02/1398 

 01/03/1398 01/02/1398 (توسط آهوسش دانطكذه ها)صذور فزم کارآهوسي تابستاني  16

 12/04/1398 01/04/1398 انتخاب واحذ کارآهوسي تابستاى 17

 سهان بنذی انتخاب واحذ و حذف و اضافه بز اساس سال  ورود

 حذف و اضافه انتخاب واحذ سال ورود

 14/11/1397 23/10/1397 و 22/10/1397  و هاقبل1394ورودي هاي سال 

 15/11/1397 25/10/1397 و 24/10/1397 1395ورودي هاي سال   

 16/11/1397 27/10/1397 و 26/10/1397 1396ورودي هاي سال   

 17/11/1397 29/10/1397 و 28/10/1397  و دانطجوياى ههواى و انتقال1397ورودي هاي سال 

 --- 03/11/1397 تا 30/10/1397 (بذوى هحذوديت تؼذاددرس )کليه ورودي ها
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چنانچه دانشجویی درسی را انتخاب نمایذ که بزخالف نظز استاد راهنما و مقزرات آموسشی باشذ توسط آموسش دانشکذه حذف خواهذ شذ 

 خواهنذ شذمحرومانتخاب واحذ  اس نكننذ شزکت ارزشيابي اساتيذ دانشجویانی که در . 

 را انتخاب کننذيك درس از مجموعه دروس معارف اسالمي اس بيش  نمي تواننذ نيستنذترم آخر   دانشجویانی  که  . 

 دانشجویانی که به خاطز تزم آخز یا ممتاس بودن بیش اس حذ مجاس واحذ اخذ می نماینذ ، حق شزکت در حذف اضطزاری را نذارنذ و در صورت شزکت، سایز درس های اضافی 
 .آنها با توجه به معذل شان حذف می شود

دانشجویانی که غیبت بیش اس حذ در درسی داشته باشنذ مجاس به حذف اضطزاری آن درس نمی باشنذ . 

  صورت می گیزد03/04/1398 و 29/3/1398 ، 26/3/1398امتحانات دروس عمومي در تاريخ های . 

 نخواهذ شذامتحان بزگشار تعطيالت رسمي  در. 

 امتحانات دروس عملي با هماهنگي اساتيذ و معاون آموزشي دانشكذه برگسار مي گردد. 

 مديريت امور آموزشي دانشگاه بوعلي سينا


