
 

 

عایلاب  مسه ت 
      دارالفنونمؤسسه آموزش عالی   9394-95   سال تحصیلیتابستانی  دورهتقویم دانشگاهی 

 

 شرح لغایت تاریخ از تاریخ موضوع ردیف

 ّای داًطجَئی ٍ ًیاسّای آهَسضیتا تَجِ تِ درخَاست 11/02/1315ضٌثِ:                    حذاکثز تا  ارائِ تزًاهِ اٍلیِ پیطٌْادی هذیزاى گزٍُ تِ ٍاحذ آهَسش 1

 پس اس تغییزات السم در پیطٌْاد اٍلیِ 23/02/1315ضٌثِ:               حذاکثز تا پٌج ّا اػالم تزًاهِ ًْائی آهَسضی ٍ اهتحاًات تَسط هذیزاى گزٍُ 2

 اطالع ػوَم داًطجَیاى جْت 30/02/1315ضٌثِ:               حذاکثز تا پٌج اػالم ػوَهی تزًاهِ در سیستن جاهغ 3

 )طثق سهاًثٌذی اػالم ضذُ( ایٌتزًتی 14/04/1315        ضٌثِ: دٍ 12/04/1315ضٌثِ:         اًتخاب ٍاحذ داًطجَیاى 4

 ّادرصَرت ٍجَد ظزفیت در لیست گزٍُ 16/04/1315     ضٌثِ: چْار 15/04/1315    ضٌثِ:سِ اًتخاب ٍاحذ تا تأخیز 5

 تزاتز تزم ػادی( 5/2ّفتۀ آهَسضی ) 6 21/05/1315ضٌثِ:        پٌج 11/04/1315ضٌثِ:         ّاستطکیل کال 6

 ًیوسال تاتستاًی حذف ٍ اضافِ ًذارد. ----- ----- حذف ٍ اضافِ 7

 ًیوسال تاتستاًی حذف اضطزاری ًذارد. ----- ----- حذف اضطزاری 8

 ًَتت در ّز رٍس 3یا  2 01/06/1315      ضٌثِ:    دٍ 30/05/1315       ضٌثِ:  اهتحاًات پایاى تزم 9

 ّای تجذیذًظزپس اس تزرسی ٍ پاسخ تِ درخَاست 11/06/1315            ضٌثِ:         پٌج قفل ًوزات ًْائی تَسط آهَسش 11

 تاضذ.االجزاء هیضذُ ٍ السمتصَیة مؤسسه آموزش عالی دارالفنون 30/32/4031مورخ   33شورای آموزشی شماره ایي تقَین در 

 نکات مهم:
 ٍاحذ تا هجَس ٍاحذ آهَسش تالهاًغ است.( 1)در صَرت فزاغت اس تحصیل، اخذ  خَاّذ تَد. واحد 3 حذاکثز تؼذاد ٍاحذ قاتل اًتخاب تَسط کلیِ داًطجَیاى در ًیوسال تاتستاًی 

 تاضذ.ّا ٍ اهتحاًات هیاضافِ ٍ حذف اضزاری ًذاضتِ ٍ داًطجَ پس اس اًتخاب ٍاحذ، هلشم تِ ضزکت در کالس-ًیوسال تاتستاًی حذف 

 ّای ػادی، ًسثت تِ اًتخاب ٍاحذ در ًیوسال تاتستاى اقذام ًوایٌذ.ٍاحذّای ًیوسال فطارطزدُ آهَسضی ّستٌذ، جْت کاّص گزدد، درصَرتیکِ دارای چارت فتِ داًطجَیاى تَصیِ هی 

  (ارائِ ًگزدد. )قاتل تَجِ داًطجَیاى در آستاًِ فزاغت اس تحصیل آیٌذُاحتوال دارد، تزخی اس درٍس ارائِ ضذُ در ًیوسال تاتستاًی، در ًیوسال اٍل سال تحصیلی 

 ٍُحذ ًصاب السم )تؼذاد داًطجَ( ًزسٌذ، قثل اس آغاس دٍرُ تاتستاًی حذف خَاٌّذ گزدیذ؛ی ارائِ ضذُ کِ در اًتخاب ٍاحذ تِ ّای آهَسضگز 

 ( اًجام خَاّذ گزدیذ.یکشنبهّا )ٍ تزخی اس کارگاُ شنبهسهٍ  دوشنبهّا در ایام ّفتِ، طی رٍسّای تطکیل کالس 

 معاون آموزشی


