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  تاریخ  پایان  تاریخ شروع  عنــــوان برنامه  ردیف    

  27/09/1397  17/09/1397  ثبت دروس، توسط گروه هاي آموزشی  1
  05/10/1397  01/10/1397  دروس ثبت شده توسط آموزش دانشکده   ویرایش  2
  03/11/1397  22/10/1397  ورودانتخاب واحد به تفکیک سال   3
    06/11/1397  سال تحصیلینیم شروع  4
  13/11/1397  06/11/1397  کنترل انتخاب واحد توسط اساتید راهنما  5
  17/11/1397  14/11/1397  )حداکثر دو درس(حذف و اضافه نیمسال   6
  25/2/1398  18/12/1397  امتحانات میان ترم  7
  30/2/1398  29/2/1398  حذف اضطراري  8
  11/03/1398  04/03/1398  ارزشیابی اساتید  9

  20/03/1398  11/03/1398  امتحانات دروس عملی  10
  16/03/1398    پایان کالس ها  11
  10/04/1398  25/03/1398  امتحانات پایان ترم  12
  20/04/1398  25/03/1398  کلیه مقاطع) دروس عملی و نظري(ثبت نمرات   13
  26/05/1398  25/03/1398  ثبت نمره درس پروژه دار   14

15  
از طریق سامانه نقل و  دانشجویان ثبت درخواست مهمانی و انتقالی
   982و981انتقاالت وزارت علوم جهت نیمسال 

01/02/1398  31/02/1398  

  01/03/1398  01/02/1398  )توسط آموزش دانشکده ها( تابستانی کارآموزيصدور فرم   16
  12/04/1398  01/04/1398  تابستان انتخاب واحد کارآموزي  17
  31/06/1398    دفاع از رساله و یا پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلیفرصت مهلت آخرین   18

  و حذف و اضافه بر اساس سال  ورودزمان بندي انتخاب واحد 

  حذف و اضافه  انتخاب واحد  سال ورود

  14/11/1397  23/10/1397و  22/10/1397  و ماقبل 1394ورودي هاي سال 

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

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

  17/11/1397  29/10/1397و  28/10/1397  و دانشجویان مهمان و انتقال 1397ورودي هاي سال 

  ---   03/11/1397تا  30/10/1397  )بدون محدودیت تعداددرس( کلیه ورودي ها
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Ã دانشجویی درسی را انتخاب نماید که برخالف نظر استاد راهنما و مقررات آموزشی باشد توسط آموزش دانشکده حذف خواهد شدچنانچه  

Ã  خواهند شد محرومانتخاب واحد از  نکنندشرکت  ارزشیابی اساتیددانشجویانی که در.  

Ã   را انتخاب کنند دروس معارف اسالمی یک درس از مجموعهاز  بیش  نمی توانند نیستندترم آخر دانشجویانی  که .  

Ã حق شرکت در حذف اضطراري را ندارند و در صورت شرکت، سایر درس هاي اضـافی   دانشجویانی که به خاطر ترم آخر یا ممتاز بودن بیش از حد مجاز واحد اخذ می نمایند ،
 .شان حذف می شود آنها با توجه به معدل

Ã دانشجویانی که غیبت بیش از حد در درسی داشته باشند مجاز به حذف اضطراري آن درس نمی باشند.  

Ã  صورت می گیرد 03/04/1398و  29/3/1398 ، 26/3/1398امتحانات دروس عمومی در تاریخ هاي.  

Ã  نخواهد شد امتحان برگزاررسمی  تعطیالتدر.  

Ã  برگزار می گرددهماهنگی اساتید و معاون آموزشی دانشکده با عملی امتحانات دروس.  

 مدیریت امور آموزشی دانشگاه بوعلی سینا


