
  ۱۳۹۸- ۹۹ یتابستان دورهنام اطالعيه ثبت                                      
  

  )۹۸-۳( ۱۳۹۸-۹۹ سال تحصيلي یتابستاندوره  نامآموزشي و مقررات عمومی ثبت تقويم
 

توان  می حداکثر در شش واحد در ترم تابستان  •  ٠٢/٠٤/٩٩شنبه دو و ٠١/٠٤/٩٩شنبه يک منا ثبت

  .نام کرد  ثبت

واحد نظری يا  ۳حداکثر در همراه با کارآموزی ،  •

 ۲يا عملی  واحد  ۲واحد پروژه کارشناسی يا  ۳

توان میواحد عملی  ۱واحد نظری به عالوه 

  .نام کرد ثبت

  .، ترميم و حذف ترم نداردwترم تابستان حذف  •                

  ٢٨/٠٤/٩٩شنبه   شروع کالسها

  ٠٤/٠٦/٩٩ شنبهسه  پايان کالسها

  ٠٦/٠٦/٩٩شنبه پنجو  ٠٥/٠٦/٩٩شنبه چهار  ترمانات پايانامتح

  ١٦/٠٦/٩٩شنبه يک  مهلت ارسال نمره به آموزش

             ها يا به تابلوی اعالنات دانشکده به سيستم آموزش متصل شويد ۲۷/۰۳/۱۳۹۹براي آگاهي از برنامه دروس ترم تابستان از تاريخ  ∗∗∗∗      

  . مراجعه کنيد

  ۱۳۹۸-۹۹ سال تحصيلي یتابستان دوره نام ثبت بندي نجدول زما
 

  صبح روز بعدصبح روز بعد  ۸۸تا تا   ۱۶۱۶  ۱۲۱۲--۱۶۱۶  ۹۹--۱۲۱۲  ۸۸--۹۹  

۹۶ورودی فقط   و ماقبل ۹۵ورودی     ۰۱/۰۴/۹۹  شنبه     يک   نامشان باز شده است کليه دانشجوياني که ثبت 

۹۷ورودی فقط   ۰۲/۰۴/۹۹    شنبه     دو   نامشان باز شده است کليه دانشجوياني که ثبت  ۹۸ورودی فقط  

  .نام کنندتوانند در اين دو روز ثبت، میبندیدانشجويان دکتری بدون محدوديت زمان

  .با توجه به بيماری کرونا، امکان تخصيص خوابگاه و ساير امکانات رفاهی وجود ندارد *: توجه فرماييد

  .باشدمیالتحصيالن مخصوص فارغ وره تابستانید **

  :نام نحوه ثبت

، امکان دسترسی خود به سيستم آموزش نامثبتشود قبل از شروع  توصيه می .نام کنيدتوانيد ثبتمیبندی و طبق جدول زمان ا توجه به سال ورود خودب .۱

 . را بررسی کنيد

در هر  .شود به استاد راهنما گزارش می ، اخطار آن در مقابل درس ثبت ووجود مغايرت از مقررات آموزشی توسط سيستم بررسی شده و در صورت برخی .۲

 .اخطاری نداشته باشد  دقت کنيد که دروس اخذ شده هيچگونه پيغام .بر عهده دانشجو است صورت مسئوليت رعايت قوانين آموزش

نام شده شما بوده و احتياجی بـه تأييـد    ليست ثبت ينًاع) جز ليست انتظار به(کنيد  نامی خود مشاهده می هرآنچه در صفحه نمايش در ليست ثبت •

  .شما در مرحله بعدی ندارد

کارآموزی مراجعه  به مقررات جديد اخذ .در کارتابل درخواست، فرم مربوط به درخواست کارآموزی را تکميل کنيد نام کارآموزی برای ثبت .۳

  .انتخاب واحد نيز بايستی انجام شود دقت کنيدکه. شود

ها، همـاهنگی الزم   بندی اعالم شده از طرف مراکز و دانشکده ، طبق زمان...)آزمايشگاهها و (دار  ايل به اخذ دروس محدوديتدرصورت تم .۴

  . را انجام دهيد

 .در صورت مشاهده هرگونه اشکال با آموزش دانشکده خود تماس بگيريد .۵

هـيچ عـذری پذيرفتـه     ،ن اين مسئوليت به شخص ديگـر و بـروز مشـکل   نام با شخص دانشجو است و در صورت محول کردتوجه کنيد که مسئوليت ثبت .۶

 .نيست

بخصوص اگر درسـی  ( کنيدبررسی و  مشاهدهتثبيت خود را  فرم نام به سامانه آموزش مراجعه و اتمام ثبت پس از يک هفته شود تأکيد می .۷

 .)ايد در ليست انتظار داشته

۲۷/۰۳/۹۹ 

 باسمه تعالی


