
  ١٣٩٥- ٩٦ یتابستان دورهاطالعيه ثبت نام                                       
  )٩٥-٣(١٣٩٥-٩٦ سال تحصيلي یتابستاندوره  آموزشي و مقررات عمومی ثبت نام تقويم

 

توان  می ش واحدحداکثر در ش در ترم تابستان  •  ٢٠/٠٣/٩٦شنبه   تا ١٦/٠٣/٩٦شنبه سه                                نام ثبت
  .نام کرد  ثبت

همراه با کارآموزی ، فقط در سه واحد نظری يا دو  •
  .نام کرد توان ثبت می  واحد عملی

  .، ترميم و حذف ترم نداردwترم تابستان حذف  •    

  ٣١/٠٤/٩٦شنبه   شروع کالسها

  ٠٨/٠٦/٩٦ شنبهچهار  پايان کالسها

  ١١/٠٦/٩٦و شنبه  ٠٩/٠٦/٩٦ شنبهپنج           امتحانات پايان ترم

  ١٩/٠٦/٩٦شنبه يک  مهلت ارسال نمره به آموزش

 ها يا به تابلوی اعالنات دانشکده به سيستم آموزش متصل شويد ١٣/٠٣/١٣٩٦براي آگاهي از برنامه دروس ترم تابستان از تاريخ *
  . مراجعه کنيد

  ١٣٩٥- ٩٦ سال تحصيلي یتابستان دوره نام ثبت بندي جدول زمان
 

  صبح روز بعدصبح روز بعد  ٨٨تا تا ١١٣٣  ١١١١--١٣١٣  ٩٩--١١١١  ٨٨--٩٩  

نامشان باز شده  کليه دانشجوياني که ثبت  ٩٣ورودی  و ماقبل ٩٢ورودی     ١٦/٠٣/٩٦         شنبهسه
  .است

٩٤ورودی   ١٧/٠٣/٩٦      شنبه چهار ٩٥ورودی     .نامشان باز شده است کليه دانشجوياني که ثبت 

  .نامشان باز شده است اني که ثبتکليه دانشجوي  ٢٠/٠٣/٩٦      شنبه        

  :نحوه ثبت نام           
، امکان دسترسی خود به سيستم ثبت نامشود قبل از شروع  توصيه می .توانيد ثبت نام کنيدمیبندی و طبق جدول زمان با توجه به سال ورود خود .١

 . آموزش را بررسی کنيد
در  .شود ، اخطار آن در مقابل درس ثبت و به استاد راهنما گزارش می وجود مغايرت از مقررات آموزشی توسط سيستم بررسی شده و در صورت برخی .٢

 .بر عهده دانشجو است صورت مسئوليت رعايت قوانين آموزشهر 

نام شده شما بوده و احتياجی به تأييد  ليست ثبت عينًا) جز ليست انتظار به(کنيد  نامی خود مشاهده می هرآنچه در صفحه نمايش در ليست ثبت ·
 .شما در مرحله بعدی ندارد

  .اخطاری نداشته باشد  دقت کنيد که دروس اخذ شده هيچگونه پيغام .٣
به . (خود دريافت و تکميل کنيد  نام در سيستم، فرم مخصوص را از دانشکده نام در درس پروژه يا کارآموزی، عالوه بر ثبت برای ثبت .٤

  .) مقررات جديد اخذ درس پروژه و کارآموزی مراجعه شود
ها، هماهنگی الزم  بندی اعالم شده از طرف مراکز و دانشکده ، طبق زمان...)آزمايشگاهها و (دار  درصورت تمايل به اخذ دروس محدوديت .٥

  . را انجام دهيد
 .در صورت مشاهده هرگونه اشکال با آموزش دانشکده خود تماس بگيريد .٦

کنيد که مسئوليت ثبت نام با شخص دانشجو است و در صورت محول کردن اين مسئوليت به شخص ديگر و بروز مشکل هيچ عذری پذيرفته توجه  .٧
 .نيست

بخصوص اگر درسی ( .کنيدبررسی و  مشاهدهتثبيت خود را  فرم نام به سامانه آموزش مراجعه و اتمام ثبت پس از يک هفته شود تأکيد می .٨
 )ايد داشتهدر ليست انتظار 

 .شودبا توجه به محدوديت ظرفيت در دوره تابستان مهمان پذيرفته نمی .9

 باسمه تعالی

 ٠٥/٠٢/١٣٩٤ تاريخ ويرايش


