بسمه تعالي

دانشگاه شهید بهشتي

تقویم آموزشي سال تحصیلي 7931-7931
تقویم آموزشي نیمسال اول سال تحصیلي7931 -31
انتخاب واحد

یکشنبه  91شهریور ماه لـغـایـت چهارشنبه  22شهریور ماه

شروع کالسها

شـنبه  22شهریور ماه

حذف و اضافه

شنـبـه و یـکشنبه 9و  2مهرماه

آخرین مهلت حذف تکدرس

چهارشـنبه  6دی ماه

پایان کالسها

چـهارشنبه  91دی ماه

امتحانات

شـنبه  96دی ماه لـغایـت چهارشنبه  22دی ماه

امتحانات گروه معارف اسالمی

یـکشنبه 92دی ماه و سه شنبه  26دی ماه

زمان بندی انتخاب واحد
دانشجویان دوره

دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلي

کارشناسي

( ارشد و دکتری)

یـکشنـبـه  91شهریورماه

ورودهای 11و ماقبل

کلیه ورودی ها

دوشـنـبـه  22شهریورماه

ورودی های  14و ماقبل

کلیه ورودی ها

سـه شـنبـه  29شهریور ماه

ورودی های  12و ماقبل

کلیه ورودی ها

زمان

چـهارشـنبه  22شهریور ماه

کلیه ورودی ها و دانشجویانی که فرمهای ارزشیابی اساتید را در نیمسال دوم  12-16در
موعد مقرر تکمیل ننموده اند.

یادآوری:
.1

آن دسته از دانشجویان کارشناسی که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبتنام با تاخیر مینمایند مشمول اخذ
حداقل واحد خواهند بود.

.2

آن دسته از دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام با تاخیر مینمایند مشمول
اخذ حداقل واحد و پرداخت هزینه تاخیر خواهند بود.

.3

آن دسته از دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی که مشمول پرداخت شهریه هستتند(دانشتجویان شتبانه یتا
نوبت دوم ،دانشجویان دارای سنوات بیش از سنوات قانونی ،دانشجویان مشتمول اختذ مجتدد واحتدها ،دانشتجویان
مهمان اعم از تکدرس ،کامل و دائم ،دانشجویان انتقالی ،دانشجویان خارجی با پرداخت هزینه شخصتی ،دانشتجویان
انتقال از خارج) باید قبل از زمان انتخاب واحد نسبت به تعیین تکلیف وضعیت شهریه خود بتا امتور متالی دانشت ا
هماهن ی الزم را انجام نمایند .در غیر این صورت ثبت نام و انتخاب واحد میسر نیست.

.4

آن دسته از دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی که در مهلت مقرر اعالم شد  ،فرم ارزشیابی اساتید را تکمیل ننمود اند،

در آخرین روز انتخاب واحد مجاز به اخذ واحد خواهند بود.

معاونت آموزشي دانشگاه

