تقویم دانشگاهی نیمسال دوم  69-69کلیه دانشجویان
ردیف

عنوان

تاریخ

1

انتخاب واحد نیمسال دوم  69-69کلیه دانشجویان( به تفکیک ورودی اطالع رسانی درصفحه اول گلستان) و تمدید سنوات دانشجویان تحصیالت تکمیلی

دوشنبه  69/11/72تا پنج شنبه 69/11/01

7

آخرین زمان ارائه درخواست تمدید سنوات به آموزش دانشکده ( مخصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی )

چهارشنبه 1069/11/76

0

شروع کالسها کلیه دانشجویان

شنبه 69/11/7

4

حذف و اضافه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی  1064و بعد از آن

دوشنبه  69/11/11تا سه شنبه 69/11/17

9

آخرین تاریخ ارسال درخواستهای تمدید سنوات نیمسال دوم 69-69

از آموزش دانشکده ها به اداره کل (مخصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی)

چهارشنبه 1069/11/10

9

ارائه برنامه درسی نیمسال اول ( 1069-62مدیران گروه های آموزشی)

شنبه  69/17/17تا چهارشنبه 69/7/71

2

ثبت درسهای نیمسال اول  ( 1069-62کارشناسان آموزش دانشکده ها)

شنبه  69/7/70تا چهارشنبه 69/7/72

8

درخواست مهمانی و انتقال برای سال تحصیلی  1069-62از طریق سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم (دانشجویان کارشناسی)

شنبه  69/7/7تا یکشنبه 69/7/01

6

مهلت ارائه درخواست تغییررشته برای سال تحصیلی  1069-62به دانشکده ها (دانشجویان کارشناسی )

شنبه  69/11/79تا یکشنبه 69/7/12

11

حذف تکدرس دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی  1064و بعد از آن

دوشنبه  69/7/18تا سه شنبه 69/7/16

11

آخرین مهلت تقاضای حذف نیمسال (حذف ترم) کلیه دانشجویان

چهارشنبه 69/7/10

17

آخرین مهلت تقاضای مرخصی تحصیلی نیمسال بعد (نیمسال اول  ) 1069-62کلیه دانشجویان

چهارشنبه 69/0/0

10

آخرین مهلت گزارش غیبت کالسی توسط اساتید به آموزش دانشکده

چهارشنبه 69/0/10

14

آخرین مهلت ارائه گواهی غیبت کالسی توسط دانشجویان به آموزش دانشکده

چهارشنبه 69/0/10

19

پایان کالسها

چهارشنبه 69/0/10

19

امتحانات پایان نیمسال به مدت سه هفته (امتحانات پایان نیم سال با توجه به ایام ماه مبارک رمضان و لیالی قدر ) )

شنبه  69/0/19تا سهشنبه 69/0/70

12

ارائه گواهی غیبت امتحانی توسط دانشجویان به آموزش دانشکده

چهارشنبه 69/0/74

18

انتخاب واحد نیمسال بعد (نیمسال اول ) 1069-62کلیه دانشجویان( به تفکیک ورودی) و تمدید سنوات دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شنبه  69/9/11تا پنج شنبه 69/9/19

16

آخرین مهلت برای اخذ مجوز دفاع از پایان نامه ورساله دکتری ( دانشجویان تحصیالت تکمیلی)

شنبه 1069/9/79

71

آخرین مهلت برای دفاع از پایان نامه ورساله دکتری( دانشجویان تحصیالت تکمیلی)

شنبه 1069/2/19

