تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی79-79
قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه  ،شبانه در مقطع کارشناسی

بدینوسیله تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی  79-79جهت اطالع کلیه دانشجویان دانشگاه فرزانگان
اعالم میگردد .امید است دانشجویان عزیز برابر برنامه زمانبندی اعالم شده از سوی آموزش دانشگاه نسبت به
امور ثبت نام و حذف و اضافه طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .

انتخاب واحد:
دوشنبه ( 79/09/20کلیه ی ورودیهای  79ساعت)8-01
دوشنبه ( 79/09/20کلیه ی ورودیهای  79ساعت )01-09
دوشنبه ( 79/09/20کلیه ی ورودیهای  79روزانه و ورودی های  79شبانه زیست شناسی ساعت) 09-09
سه شنبه ( 79/09/22کلیه ی ورودیهای  79شبانه کامپیوتر ساعت )8-00
سه شنبه ( 79/09/22کلیه ی ورودیهای  79روزانه و ورودی های  79شبانه زیست شناسی ساعت )00-09
سه شنبه ( 79/09/22کلیه ی ورودیهای  79شبانه کامپیوتر ساعت )09-09
(چهارشنبه  79/19/99انتخاب واحد برای کلیه ورودیها -مهمان از سایردانشگاه ها و کسانی که در ثبت نام مقدماتی
شرکت ننموده اند از ساعت ) 8-09
شروع کالس ها  :شنبه 79/09/22

حذف و اضافه  :سه شنبه  ( 79/09/00ورودیهای  79ساعت  ، 8-01ورودیهای  79ساعت  ، 01-09ورودیهای
کامپیوتر  79روزانه  ، 09-09ورودیهای کامپیوتر  79شبانه ساعت  ، 09-09ورودیهای 79زیست (روزانه و شبانه)
ساعت ، 09-09ورودیهای کامپیوتر 79روزانه ساعت  ، 09-07ورودیهای  79کامپیوترشبانه ساعت ، 07-90
ورودیهای 79زیست (روزانه و شبانه) ساعت )09-07
درخواست حذف اضطراری(حذف تکدرس) :از شنبه  79/09/22لغایت چهارشنبه 79/07/22
پایان کالسها  :پنجشنبه  79/20/20شروع امتحانات  :شنبه  79/20/29پایان امتحانات  :پنجشنبه 79/20/22
تبصره  2ـ حذف اضطراری (تکدرس)  :در طول نیمسال از تاریخ  79/2/2در روز دوشنبه هر هفته از ساعت  20الی 22
به صورت مستمر در آموزش دانشگاه طبق مقررات مربوطه انجام می گیرد  .مضافاً اینکه در روزهای یکشنبه

 79/7/29الی چهارشنبه  79/07/27به صورت تمام وقت و در ساعات اداری حذف اضطراری ادامه داشته و به
درخواست های رسیده پس از انقضای مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

نکات قابل توجه دانشجویان در زمان ثبت نام – حذف و اضافه
 -0کلیه دانشجویان باید در زمانهای مقرر ثبت نام نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند  .در صورت عدم انتخاب واحد
در زمان مقرر ( ثبت نام ) در زمان حذف و اضافه مجاز به انتخاب بیش از  09واحد نمی باشند در صورت
عدم رعایت موا رد فوق مطابق با آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
اقدام خواهد شد .
 -2کلیه دانشجویان موظف به کنترل برنامه هفتگی و لیست واحدهای انتخابی در زمان حذف و اضافه می باشند تا در
صورت تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی و ایجاد تداخل برنامه هفتگی و امتحان  ،در حذف و اضافه نسبت به
اصالح واحدهای انتخابی اقدام نمایند  .مسئولیت عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه و تبعات ناشی از آن به عهده
دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف و ایجاد تداخل و کاهش واحد ها و  ...را نخواهد
داشت .
*کلیه دانشجویانی که واحدهای انتخابی آنها کمتر از حد نصاب می باشد موظفند تا پایان هفته هفتم هر نیمسال
تحصیلی نسبت به ارائه درخواست طبق مصوبات موجود جهت تایید واحدهای انتخابی اقدام نمایند  .در غیر
اینصورت مسئولیت حذف واحد زیر حد نصاب توسط آموزش بر عهده دانشجو خواهد بود  ( .تا تاریخ )95/8/12
 -3دانشجویانی که درسی را کسر واحد گردیده اند و این درس پیش نیاز درس دیگر می باشد می توانند این دو درس را
بصورت همنیاز اخذ نمایند .چنانچه یک درس پیش نیاز چند درس نیز باشد،دانشجو میتواند کلیه دروس را هم نیاز
با درس پیش نیاز کسر واحد شده اخذ نماید ،چنانچه دانشجویی یک درس را دوبار کسر واحد گردد از رعایت پیش
نیازی و هم نیازی دروس بعدی که این درس پیش نیاز آنها می باشد معاف می گردد.
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.
 -9بعد از مهلت مقرر حذف و اضافه هیچگونه حذف و یا انتخاب واحدی صورت نمی پذیرد.
* مقررات آموزشی در مورد عدم انتخاب واحد در زمان مقرر:
* ماده  90آیین نامه آموزشی :ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی  ،انصراف از تحصیل محسوب می شود.
* تبصره :تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

طبق مصوبه شورای آموزشی غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس  ،به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست
و در صورت پیشامد جزء
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غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

امورآموزش دانشگاه خواهران سمنان(فرزانگان)
()2279/09/2

