ابمسه تعایل

تقویم دانشگاهی دوره تابستانی سال تحصیلی  6991-97مؤسسه آموزش عالی دارالفنون
ردیف

از تاریخ

موضوع

شرح

لغایت تاریخ

1

ارائِ تزًاهِ اٍلیِ پیطٌْادی هذیزاى گزٍُ تِ ٍاحذ آهَسش

حذاکثز تا ضٌثِ:

1397/02/15

تا تَجِ تِ درخَاستّای داًطجَئی ٍ ًیاسّای آهَسضی

2

اػالم تزًاهِ ًْائی آهَسضی ٍ اهتحاًات تَسط هذیزاى گزٍُّا

حذاکثز تا پٌجضٌثِ:

1397/02/20

پس اس تغییزات السم در پیطٌْاد اٍلیِ

3

اػالم ػوَهی تزًاهِ در سیستن جاهغ

حذاکثز تا پٌجضٌثِ:

1397/02/27

جْت اطالع ػوَم داًطجَیاى

4

اًتخاب ٍاحذ داًطجَیاى

ضٌثِ:

 1397/04/09سِضٌثِ:

1397/04/12

ایٌتزًتی (طثق سهاًثٌذی اػالم ضذُ)

5

اًتخاب ٍاحذ تا تأخیز

چْارضٌثِ 1397/04/13 :پٌجضٌثِ:

1397/04/14

درصَرت ٍجَد ظزفیت در لیست گزٍُّا

6

تطکیل کالسّا

1397/05/26

ّ 6فتۀ آهَسضی ( 2/5تزاتز تزم ػادی)

ضٌثِ:

 1397/04/16جوؼِ:

7

حذف ٍ اضافِ

-----

-----

ًیوسال تاتستاًی حذف ٍ اضافِ ًذارد.

8

حذف اضطزاری

-----

-----

ًیوسال تاتستاًی حذف اضطزاری ًذارد.

9

اهتحاًات پایاى تزم

11

قفل ًوزات ًْائی تَسط آهَسش

ضٌثِ:

 1397/05/27دٍضٌثِ:
پٌجضٌثِ:

1397/05/29

1397/06/15

 2یا ًَ 3تت در ّز رٍس
پس اس تزرسی ٍ پاسخ تِ درخَاستّای تجذیذًظز

ایي تقَین در شورای آموزشی شماره  27مورخ  6831/50/78مؤسسه آموزش عالی دارالفنون تصَیةضذُ ٍ السماالجزاء هیتاضذ.

نکات مهم:
 حذاکثز تؼذاد ٍاحذ قاتل اًتخاب تَسط کلیِ داًطجَیاى در ًیوسال تاتستاًی  1واحد خَاّذ تَد( .در صَرت فزاغت اس تحصیل ،اخذ ٍ 8احذ تا هجَس ٍاحذ آهَسش تالهاًغ است).
ً یوسال تاتستاًی حذف-اضافِ ٍ حذف اضزاری ًذاضتِ ٍ داًطجَ پس اس اًتخاب ٍاحذ ،هلشم تِ ضزکت در کالسّا ٍ اهتحاًات هیتاضذ.
 تِ داًطجَیاى تَصیِ هیگزدد ،درصَرتیکِ دارای چارت فطزدُ آهَسضی ّستٌذ ،جْت کاّص فطار ٍاحذّای ًیوسالّای ػادیً ،سثت تِ اًتخاب ٍاحذ در ًیوسال تاتستاى اقذام ًوایٌذ.
 احتوال دارد ،تزخی اس درٍس ارائِ ضذُ در ًیوسال تاتستاًی ،در ًیوسال اٍل سال تحصیلی آیٌذُ ارائِ ًگزدد( .قاتل تَجِ داًطجَیاى در آستاًِ فزاغت اس تحصیل)
 گزٍُّای آهَسضی ارائِ ضذُ کِ در اًتخاب ٍاحذ تِ حذ ًصاب السم (تؼذاد داًطجَ) ًزسٌذ ،قثل اس آغاس دٍرُ تاتستاًی حذف خَاٌّذ گزدیذ.

معاونت آموزشی
مؤسسه آموزش عالی دارالفنون

