
 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

 0311-0011سالتحصیلی  اولتقویم آموزشی نیمسال 

 تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان برنامه ردیف

 9911 شهریور 4  9911  شهریور 2 انتخاب واحد 1

  9911شهریور  91 سال تحصیلیشروع نیم 2

 9911شهریور  24 9911شهریور  29 سال )حداکثر دو درس(حذف و اضافه نیم 3

 9911شهریور  99 9911شهریور  93 کنترل انتخاب واحد توسط اساتید راهنما 4

 9911دی  91 9911دی  94 حذف اضطراری 5

 9911دی  91  پایان کالس ها 6

 1311 دی 22 1311 دی 21 اساتید ارزشیابی 7

 1311 دی 24 1311 دی 22 عملی دروس امتحانات 8

 1311 بهمن 1 1311 دی 27 نظریامتحانات دروس  1

 1311 بهمن 16 1311 دی 27 ثبت نمرات 12

 0311-0011سالتحصیلی  اولنیمسال دروس عملی در برخی کالس های حضوری تقویم آموزشی 

 تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان رشته ردیف

  9911مهر   9  9911شهریور   91 شیمیگروه  1

  9911مهر   24  9911مهر   1 گروه فنی و مهندسی 2

  9911آبان   91  9911مهر   22 دانشجویان جدیدالورود 3

  9911آذر   2  9911آبان   91 کشاورزیگروه  4

  9911آذر   23  9911آذر   8 گروه علوم انسانی 5

 

 تذکرات مهم:

 برگزار خواهد شد. )دروس نظری و دروس عملی با قابلیت ارائه مجازی( و مجازی )برخی دروس عملی( به صورت ترکیبی حضوری 119ترم  .9

 برگزاری دوره های حضوری مطابق با جدول باال و هر دوره منحصر به تعداد محدودی از دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی خواهد بود. .2

در طول بازه  برای هر درس نظری آنالین مجازیکالس آموزشی  هفته  92و حداکثر هفته  94 حداقل هر یک از اساتید ملزم به برگزاری .9

 دی ماه( می باشند. 91شهریور ماه الی  91برگزاری کالس ها )

دانشجویان گرامی در صورت عدم تمایل به حضور در کالس های حضوری عملی مطابق با جدول باال صرفا امکان حذف دروس عملی را دارند  .4

 میسر نیست. و ناتمام گذاشتن درس حضور در کالس های حضوریو امکان اخذ دروس عملی و عدم 

به صورت حضوری و فشرده برگزار خواهند شد که گروه های آموزشی موظفند فهرست  به تشخیص گروه آموزشی صرفا برخی دروس عملی .1

 قرار دهند. یاناین دروس را قبل از انتخاب واحد در اختیار دانشجو

آبان ماه( به دو شیوه حضوری و مجازی به صورت همزمان برگزار  91مهر ماه الی  22شجویان جدید الورود )سه هفته ابتدایی ترم برای دان .2

و در ادامه ترم کلیه کالس های این  خواهد شد و این دانشجویان در انتخاب شیوه کالس برای سه هفته ابتدایی ترم مخیر هستند

 .دانشجویان نیز به صورت مجازی تشکیل خواهد شد

 دانشجویان گرامی جهت شرکت در کالس های مجازی نیازمند حداقل یک دستگاه گوشی هوشمند و اینترنت هستند. .1

صدور کارت ورود به جلسه و دسترسی دانشجویان به آن منوط به شرکت در ارزشیابی اساتید در سامانه سما است. شرط ورود دانشجو به  .8

 سه می باشد.جلسه امتحان به همراه داشتن کارت ورود به جل

غیبت بیش از سه شانزدهم برای هر درس در طول ترم در صورت موجه بودن موجب حذف درس و در صورت تشخیص غیر موجه بودن  .1

 غیبت توسط شورای آموزشی دانشگاه، موجب ثبت نمره صفر برای درس مذکور می شود.

جویان با شرکت در کالس ها از ابتدای ترم تحصیلی نسبت به حذف و اضافه خارج از بازه زمانی ثبت شده امکان پذیر نیست، لذا دانش .93

 تصمیم گیری در رابطه با حذف و اضافه در زمان مقرر اقدام نمایند.

دانشجویان گرامی در بازه مشخص شده به ثبت نام اقدام نمایند، عدم ثبت نام در بازه مذکور توسط دانشجو به منزله انصراف از تحصیل  .99

عه دانشجو پس از زمان ثبت نام و در صورت کسب مجوز گروه و شورای آموزشی دانشگاه برای ثبت نام خارج از زمان بوده و در صورت مراج

 واحد در طول ترم تحصیلی خواهد بود. 94مقرر، دانشجو صرفا مجاز به اخذ 

نامه ریزی صورت گرفته، مالک عمل و بدیهی است که دانشگاه تابع سیاست های کلی مراجع باالدستی بوده و هرگونه دستورالعمل ناقض بر .92

 موجب برنامه ریزی مجدد و اطالع رسانی آن خواهد بود.

 مدرییت امور آموزشی دااگشنه




