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 ماه می باشد. چهارشنبه بیست و یکم شهریورتا روز هجدهم شنبه یکشروع انتخاب واحد از روز  179ثبت نام
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منوط به شرکت در ارزشیابی اساتید در سامانه سما است. شرط ورود  آنو دسترسی دانشجویان به  کارت ورود به جلسه * صدور

 دانشجو به جلسه امتحان به همراه داشتن کارت ورود به جلسه می باشد.

ثبت موجه بودن موجب غیر در صورت  برای هر درس در طول ترم بیش از سه شانزدهم در جلسه آزمون پایان ترم یا غیبت ** غیبت

 می شود. مذکور درس حذفموجب  ،توسط شورای آموزشی دانشگاه بودن غیبت موجه تشخیص درس و در صورتنمره صفر برای 

تدای ترم تحصیلی نسبت *** حذف و اضافه خارج از بازه زمانی ثبت شده امکان پذیر نیست، لذا دانشجویان با حضور در کالس ها از اب

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

زله انصراف از ن**** دانشجویان گرامی در بازه مشخص شده به ثبت نام اقدام نمایند، عدم ثبت نام در بازه مذکور توسط دانشجو به م

دانشگاه برای ثبت نام  در صورت کسب مجوز گروه و شورای آموزشی و ناممراجعه دانشجو پس از زمان ثبت تحصیل بوده و در صورت 

 .خواهد بودواحد در طول ترم تحصیلی  41، دانشجو صرفا مجاز به اخذ خارج از زمان مقرر

 مدرییت امور آموزشی دااگشنه


