تقَین آهَسشی ًیوسال دٍم سال تحصیلی ٍ 63-64یژُ استاد ٍ داًشجَ
رٍیذاد آهَسشی
** ثبت ًام (اًتخاب ٍاحذ)

تَضیحات

تاریخ
 6ٍ5بْوي هاُ )تواهی داًشجَیاى -داًشجَیاى
هْواى دائن ٍ اًتقال بِ ایي داًشگاُ)

00ٍ01بْوي هاُ (داًشجَیاى هْواى ػادي)
** شزٍع کالس ّا

63/00/01

** اًتخاب ٍاحذ با تاخیز (حذاکثز تا سقف ٍ 01احذ)

63/00/03

** تزهین اًتخاب درسی (حذف ٍ اضافِ)

** ثبت ٍ تأییذ بزًاهِ حضَر ،هشاٍرُ ٍ راٌّوایی

 63/00/41لغایت 63/00/42

 63/00/45لغایت 63/04/1

تَسط اػضاي ّیأت ػلوی  ،هذیزاى گزٍّْا
** ثبت ٍ تأییذ بزًاهِ حضَر تَسط هذیز گزٍُ ٍ هؼاٍى

هذیز گزٍُ آهَسشی
 63/04/2لغایت 63/04/3

آهَسشی داًشکذُ
** ثبت ٍ تأییذ بزًاهِ حضَر تَسط هؼاٍى آهَسشی
داًشکذُ
** پایاى هْلت حذف اضطزاري
** ارسشیابی آهَسشی (داًشجَیاى)
** پایاى ًیوسال

ػضَ ّیأت ػلوی ٍ
هذیز گزٍُ آهَسشی ٍ
هؼاٍى آهَسشی داًشکذُ

 63/04/4لغایت63/04/6
64/3/4
 64/3/3لغایت 64/3/44

هؼاٍى آهَسشی داًشکذُ
کارشٌاسی ٍ کارشٌاسی
ارشذ
کلیِ هقاطغ

64/3/41

** اهتحاًات پایاًی ًیوسال

 64/1/4لغایت 64/1/01

** هْلت ثبت ًوزات در گلستاى تَسط اساتیذ

 64/1/4لغایت 64/1/40

کارشٌاسی

 64/1/2لغایت 64/1/41
هْلت تقاضاي تجذیذ ًظز داًشجَ

حذاکثز سِ رٍس پس اس تاریخ درج ًوزُ تَسط

کارشٌاسی

استاد
هْلت رسیذگی بِ اػتزاضات داًشجَیاى ٍ بزطزف ًوَدى
اشتباّات احتوالی تَسط استاد درس

 64/1/2لغایت 64/1/43
حذاکثز دٍ رٍس پس اس تاریخ درج تقاضاي

کارشٌاسی

تجذیذ ًظز داًشجَ

قفل ًوزُ تَسط استاد

 64/1/2لغایت 64/1/43

کارشٌاسی

قفل ًوزُ تَسط داًشکذُ

 64/1/3لغایت 64/1/31

کارشٌاسی

قفل ًوزُ تَسط آهَسش کل

 64/1/4لغایت 64/1/30

کارشٌاسی

حذاکثز 64/3/01

کارشٌاسی

هْلت ثبت ًوزات پزٍژُ ٍ طزح ًْایی کارشٌاسی
هْلت ثبت ًوزات در گلستاى تَسط اساتیذ (ارشذ)

64/13/41

تحصیالت تکویلی

قفل ًوزات تَسط داًشکذُ (هقطغ ارشذ)

64/13/31

تحصیالت تکویلی

هْلت ثبت ًوزات در گلستاى تَسط اساتیذ (دکتزي)

64/13/41

تحصیالت تکویلی

** درخَاستْاي هْواى ٍ اًتقال

 63/16/10لغایت 63/16/31

تحصیالت تکویلی

** درخَاستْاي توذیذ سٌَات

 63/16/10لغایت63/16/31

تحصیالت تکویلی

64/13/31

تحصیالت تکویلی

هْلت ثبت ًوزات سویٌار در گلستاى تَسط اساتیذ (ارشذ)

درخَاستْاي هْواى در داًشگاُ دیگز
(در ساهاًِ خذهات آهَسشی ٍسارت ػلَم ٍ ساهاًِ
گلستاى)

 64/4/0لغایت 64/4/30

کارشٌاسی

