تقويم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 1395 -96
تاريخ شروع

تاريخ پايان

عنوان برنامه

رديف
1

انتخاب واحد به تفکیك رشته (تحت )web

1395/11/05

1395/11/08

2

شروع سال تحصیلی

1395/11/09

3

حذف و اضافه نیمسال( حداکثر دو درس)

1395/11/19

4

حذف اضطراری

1396/03/03

5

پايان کالس ها

6

شروع و پايان امتحانات

1395/11/21
1396/03/11
1396/04/01

1396/03/20

تاريخ انتخاب واحد و حذف و اضافه بر اساس رشته تحصیلی
مقطع تحصيلي

تاريخ انتخاب واحد

تاريخ حذف و اضافه

کاردانی ناپیوسته و پیوسته (معماری و آموزش و پرورش ابتدايی)

 5بهمن ماه

 19بهمن ماه

کارشناسی ناپیوسته (بازرگانی  ،بیمه ،جهانگردی ،حسابداری،کامپیوتر)

 5بهمن ماه

 19بهمن ماه

کارشناسی پیوسته (حسابداری ،مديريت صنعتی)

 6و  7بهمن ماه

 20بهمن ماه

کارشناسی ارشد بازرگانی

 6و  7بهمن ماه

 20بهمن ماه

 8بهمن ماه

 21بهمن ماه

دانشجويان جامانده
شروع کالس ها از تاريخ

 9بهمن ماه

میباشد.

 -1جهت فعال شدن سیستم انتخاب واحد ضروری است دانشجو شهريه خود را پرداخت نمايد .جهت اطالع از مبلغ شهريه
هر رشته و نحوه پرداخت آن به اطالعیه امور مالی موسسه در سايت مراجعه نمايید.
-2

انتخاب واحد فقط از طريق سايت اينترنتی و فقط در زمان های ذکر شده انجام میپذيرد و پس از آن امکان انتخاب
واحد وجود ندارد.

تذکرات مهم

 -3تمامی عواقب ناشی از عدم انتخاب واحد در زمانهای مذکور بر عهده دانشجو میباشد.
 -4پس از انتخ اب واحد حتماً از تايیديه انتخاب واحد خود پرينت گرفته و از برنامه کالسی خود آگاه باشید.
 -5دانشجويانی که  2و يا  3ترم مشروط میباشند جهت مشخص شدن وضعیت تحصیلی آنها به مدير گروه خود مراجعه
نمايند.
 -6دانشجويانی که به دلیل ترم آخر بودن و با توجه به معدل  24واحد و دانشجويانی که به دلیل مشروطی  14اخذ میکنند،
حق شرکت در حذف اضطراری ندارند.
 -7در روزهای جمعه و تعطیالت رسمی امتحان برگزار نخواهد شد.
 -8امتحانات دروس عملی با هماهنگی اساتید و معاون آموزشی دانشکده برگزار میگردد.
از همکاری شما دانشجويان گرامی در انجام امور آموزشی سپاسگزاريم.

آموزش موسسه گنجنامه

