بسمه تعالي
تقويم آموزشی نيمسال دوم سالتحصيلی  98ـ  1397دانشگاه تبريز مصوبه  97/2/42شورای آموزشی دانشگاه
نــوع فعاليــت آموزشــــی
آخرین مهلت درخواست دروس سرویسی از سایر دانشگاهها
آخرین مهلت اخذ مجوز تدریس برای اساتید مدعو از شورای آموزشی دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی (کارشناسی – کارشناسی ارشد –
دکتری
آخرین مهلت تعریف دروس نیمسال دوم  79-79در سیستم سما توسط دانشکده

روز ـ ماه ـ سال
79/01/62
79/00/3
79/00/01

انتخاب واحد نیمسال دوم( توسط خود دانشجو ) پس از مشورت با استاد راهنما بصورت اينترنتی طبق برنامه ذيل :
دانشجويان تحصيالت تكميلی روز چهارشنبه مورخ 97/11/17از ساعت  9صبح لغايت 42
ورودیهای 79و ماقبل و کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ورودیهای  72روز یکشنبه  79/00/09از ساعت  7صبح لغایت 69
ورودی های 75روز دوشنبه  79/00/05از ساعت  7صبح لغایت ساعت 69
ورودیهای 72روز سه شنبه 79/00/02از ساعت  7صبح لغایت ساعت 69
ورودیهای مهر 79روز چهار شنبه 79/00/09از ساعت  7صبح لغایت ساعت 69
ورودیهای بهمن 79انتخاب واحد دسته جمعی توسط دانشکده و تحویل برگ انتخاب واحد به دانشجو
دانشجویانیکه درایام مذکورموفق به انتخاب واحدنشده اند روز پنج شنبه  79/00/09ازساعت  7صبح لغایت ساعت  69روز شنبه 79/00/61
مهلت درخواست مرخصی دانشجویان در نیمسال دوم 79-79
روئیت چک لیست انتخاب واحد نیمسال دوم توسط دانشجو و استاد راهنما
شروع و پایان کالسها
تعیین تکلیف کالسهای کمتر از حد نصاب توسط دانشکده طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه
تعریف دروس ارائه شده در سیستم سما
بررسی مشروطی های نیمسال اول توسط آموزش دانشکده
حذف و اضافه ( بصورت اينترنتی ) توسط خود دانشجو طبق مقررات
آخرین مهلت بررسی وضعیت دانشجویان اعم از انتخاب کمتر از حدمجاز ،بیشتر از حد مجاز ،دو درس معارف اسالمی و عدم انتخاب واحد و اقدام
در خصوص آنها توسط آموزش دانشکده و گزارش مکتوب به معاون آموزشی دانشکده
تعطیالت عید نوروز

79/00/09لغایت 79/00/69
79/00/60
 79/00/60لغایت 79/3/66
79/00/69
79/00/67
79/00/67
 79/00/31و 79/06/0
79/06/9

طبق مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه

تکمیل فرم مهمانی ،مهمانی دائم و انتقال در سامانه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به آدرس www.msrt.gov.ir
شروع و پایان تحویل فرم تغییر رشته و تغییر رشته توأم با انتقال به متقاضیان از طریق آموزش دانشکده
پایان مهلت حذف تکدرس نیمسال دوم بصورت دستی در دانشکده باا رعایات (مدااد  09آیاین ناماه آموزشی)توساط دانشاکده( آخارین مهلات
درخواست حذف تکدرس نیمسال اول بصورت دستی در دانشکده با رعایت (مداد  06آیین نامه آموزشی  70و مااده  09آیاین ناماه آموزشای 73
کارشناسی و ماده  05آیین نامه ارشد) و ثبت آیین نامه یکپارچه آموزشی توسط مدیر آموزش دانشکده در سما

آخرین مهلت ثبت غیبت بیش از حد مجاز دانشجویان توسط دانشکده ها در سما
امتحان دروس عملی (آخرین هدته نیمسال)
آخرین مهلت تحویل گزارش نهایی کار آزمایشگاهی نیمسال دوم به استاد
الف  :دروس معارف اسالمی

شروع امتحانات :

 79/00/09لغایت 79/00/61

ب:
ج  :پایه و اختصاصی

فارسی(ساعت  02الی )09آشنایی با دفاع مقدس و کارآفرینی و سایر دروس اختیاری ارائه شده (ساعت  09الی ) 02

پایان امتحانات :
آخرین مهلت ثبت موقت نمرات کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم  97-98توسط اساتید محترم
آخرین مهلت ثبت نهایی نمرات کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم  97-98توسط اسااتید محترم(معرفای ها
استاد ،کارآموزی ،پروژه و )...
شروع و پایان فرم ترم تابستانی برای ارائه به سایر دانشگاهها
آخرین مهلت اعالم دانشجویان رتبه اول به امور آموزشی جهت اقدام در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور
تعطیالت تابستانی
انتخاب واحد درس پروژه کارآموزی در تابستان توسط دانشکده ها
بررسی مشروطی های نیمسال دوم توسط دانشکده ها
آخرین مهلت ثبت نمرات کارآموزی و پروژه انتخاب شده در تابستان توسط اساتید محترم

 79/6/0لغایت79/6/30
 79/6/0لغایت79/6/30

79/3/9

79/3/09
79/3/09لغایت 79/3/63
79/3/66

62و79/3/65
79/3/62
79/3/69
79/9/01

97/4/02
97/4/04
 79/3/07لغایت 79/9/62
79/9/62
طبق مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه
(مرداد ماه )79
65و79/9/69
هدته آخرتیر ماه 79
طبق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

دانشجو پس از مشاهده کارنامه هر نيمسال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظير عدم درج نمره ،قرارگرفتن در وضعيت اخراجی بر اساس ماده  02آیين نامه آموزش  02 ، 02آیين نامه آموزشیی........
در اسرع وقت ملزم به تکميل فرم ویژه بررسی مشکالت آموزشی دانشجویان و ارائه آن به انضمام کپی آخرین کارنامه تحصيلی به مدیر محترم گیروه آموزشیی مربو یه خواهبید بیود  .جيیت رسیيدگی سیری بیه

درخواست دانشجو مدیران محترم گروهيای آموزشی در صورت تأیيد حداکثر دو روز پس از تاریخ تقاضای دانشجو آنرا به دفتر معاون آموزشی دانشکده و یا مدیرآموزش دانشکده ارسال خواهد نمود .بدیيی است
دانشجویانی که درموعد مقرر درخواست خود را ارائه نبمایبد درخواست آنيا مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .
 براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه دروس عملی باکدمستقل ،بصورت تکدرس و اضطراری قابل حذف نخواهد بود و در صورت عدم شرکت دانشجو در امتحان مربو ه نمره صفر درج خواهد شد.
درصورتيکه دانشجویان مشروط دروس اضافی خودرا بطور اختياری حذف نبمایبد  ،آموزش دانشکده نسبت به حذف دروس اضافی ازآخرفرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود.
دانشجویان الزم است در انتخاب واحد پيش نياز دروس انتخابی و ضوابط دروس

معارف(هر دانشجو فقط مجاز به انتخاب يك درس از دروس معارف اسالمی می باشد در غير اينصورت طبق مصوبه شورای آموزشی هـر دو

درس معارف اسالمی حذف خواهد شد ) را رعایت نمایبد .
تبصره  :دانشجویان ترم آخر از این امر مستثبی هستبد.



دانشجویان متقاضی مرخصی تحصیلی باید در ایام مشخ ص شده در تقویم آموزشی اقدام نمایند در غیر این صورت بعد از حذف اضافه و در صورت داشتن درخواست دانشجو و داشتن مشکل خانوادگی و  ...فقط
حذف ترم خواهند شد که در انتخاب مجدد دروس مذکور باید هزینه پرداخت نمایند

تهیّه و تنظیم از

 :مديريت امور آموزشی دانشگاه تبريز

