بسمه تعالي

دانشگاه شهید بهشتي

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

یکشنبه  1بهمن ماه لـغـایـت چهارشنبـه 4بهمن ماه1931

شروع کالسها

شـنبه  7بهمن ماه1931

حذف و اضافه

شنـبـه و یکشنبه 14و  11بهمن ماه 1931

آخرین مهلت حذف تکدرس

چهارشـنبه  3خرداد ماه1937

پایان کالسها

چـهارشنبه  11خـردادماه1937

امتحانات

شـنبه  13خرداد ماه لـغایـت شنبه 2تیر ماه1937

امتحانات گروه معارف اسالمی

یکشنبه  22خرداد ماه و سهشنبه  23خرداد ماه1937

زمان بندی انتخاب واحد
دانشجویان دوره

دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلي

کارشناسي

( ارشد و دکتری)

یکشنـبـه  1بهمن ماه

ورودهای 34وماقبل

کلیه ورودی ها

دوشـنـبـه  2بهمن ماه

ورودی های  31و ماقبل

کلیه ورودی ها

سه شـنبـه  9بهمن ماه

ورودی های  31و ماقبل

کلیه ورودی ها

زمان

چهار شـنبه  4بهمن ماه

کلیه ورودیها و دانشجویانی که فرمهای ارزشیابی اساتید را در نیمسال اول  31 -37در
موعد مقرر تکمیل ننموده اند.

یادآوری:
.1

آن دسته از دانشجویان کارشناسی که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبتنام باا تاایر ماینمایناد مشاموا ایاذ
حداقل واحد یواهند بود.

.2

آن دسته از دانشجویان تحصرالت تکمرلی که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام با تایر ماینمایناد مشاموا
ایذ حداقل واحد و پ دایت هزینه تایر یواهند بود.

.3

آن دسته از دانشجویان کارشناسی و تحصرالت تکمرلی که مشموا پ دایت شه یه هساتند(دانشاجویان شابانه یاا
نوبت دوم ،دانشجویان دارای سنوات برش از سنوات قانونی ،دانشجویان مشاموا ایاذ مجادد واحادها ،دانشاجویان
مهمان اعم از تکدرس ،کامل و دائم ،دانشجویان انتقالی ،دانشجویان یارجی با پ دایت هزینه شخصای ،دانشاجویان
انتقاا از یارج) باید قبل از زمان انتخاب واحد نسبت به تعررن تکلرف وضعرت شه یه یود باا اماور ماالی دانشا ا
هماهن ی الزم را انجام نمایند .در غر این صورت ثبت نام و انتخاب واحد مرس نرست.

.4

آن دسته از دانشجویان کارشناسی و تحصرالت تکمرلی که در مهلت مق ر اعالم شد  ،ف م ارزشرابی اساترد را تکمرل ننمود اند،

در آی ین روز انتخاب واحد مجاز به ایذ واحد یواهند بود.

معاونت آموزشي دانشگاه

