
 

 تحصیالت تکویلیهقاطع  1401-1400تقَین تفصیلی ًین سال اٍل سالتحصیلی 

 

شا بنِ   1داًطجَیاى هی تَاًٌذ برای توذیذ سٌَات ًین سال پنٌجن ااشضٌاسنی اشضنذ  نرم تکوین  ضنذُ د       -1

، 1برای توذیذ سٌَات ًین سال ضطن ااشضٌاسی اشضذ عالٍُ بر تکوین   نرم د  ااشضٌاس گرٍُ اشسال ًوایٌذ. 

تحَی   رم دشخَاسنت  اشائِ گساشش پیطر ت ًیس الساهی است. برای داًطجَیاى داتری بعذ از اهتحاى جاهع، 

شسالِ دش ّر ًین سال الساهی است. بِ عالٍُ داًطجَیاًی اِ از پیطٌْاد شسالِ خَد د اع ًوَدُ اًذ، دش ّر ًین 

سال عالٍُ بر  رم دشخَاست شسالِ، تحَی  گساشش ضص هاِّ پیطر ت ًیس الساهی است. عذم توذیذ سنٌَات  

 بِ هٌسلِ اًصراف )عذم هراجعِ تلقی خَاّذ ضذ.

هرجع شسیذگی بِ دشخَاست ّای حذف بذٍى احتساب سٌَات، اویسیَى هَاشد خاظ داًطگاُ هنی باضنذ.    -2

 گردد. سالاش« سجاد»الزم است هستٌذات ٍ دالی  اا ی از طریق ساهاًِ برای شسیذگی بِ ایي دشخَاست 

ٍ اشسال آى بِ ااشضٌاساى تحصیالت تکویلنی تنا    1با احتساب سٌَات، با تکوی   رم د دشخَاست حذف ترم -3

 هْلت هقرش اهکاى پذیر است. دشخَاست ّای بعذ از ایي هْلت هَشد هَا قت قراش ًخَاٌّذ گر ت.

 بازُ زهاًی ضرح شدیف

 12/07/1400الی  10/07/1400 بِ قب  99اًتخاب ٍاحذ ٍشٍدی ّای  1

 26/07/1400الی  24/07/1400 حذف ٍ اضا ِ  2

برای ًین سال پٌجن بِ بعذ داًطجَیاى  001هْلت توذیذ سٌَات ًین  3

 1ااشضٌاسی اشضذ ٍ ًین سال ًْن بِ بعذ داًطجَیاى داتری

20/07/1400 

 15/08/1400  ضرٍع االس ّا 4

برای داًطجَیاى ااشضٌاسی  1هْلت تحَی   رم اًتخاب استاد شاٌّوا پ 5

 (99)تکوی  ظر یت ٍشٍدی بْوي سال  992اشضذ ٍشٍدی ًین سال 

30/09/1400 

 11/10/1400 3دشخَاست حذف ترم بذٍى احتساب دش سٌَات 6

 18/10/1400 4سٌَاتدشخَاست حذف ترم با احتساب دش  7

 15/10/1400 5حذف اضطراشی تک دشس 8

 30/10/1400 پایاى االس ّا 9

 02/11/1400 ضرٍع اهتحاًات 10

 12/11/1400 پایاى اهتحاًات 11

 1400بْوي  6آزهَى جاهع داتری 12

ثبت هَقت ٍ  27/11/1400 بازُ ثبت ًورُ اساتیذ هقطع ااشضٌاسی اشضذ 13

 ًْاییثبت  30/11/1400

ثبت هَقت ٍ  26/12/1400 بازُ ثبت ًورُ اساتیذ هقطع داتری 14

 ثبت ًْایی 28/12/1400



 

 تحصیالت تکویلیهقاطع  1401-1400تقَین تفصیلی ًین سال اٍل سالتحصیلی 

 

 بِ صَشت غیرحضَشی ٍ الکترًٍیکنی از طرینق سناهاًِ سنوا صنَشت هنی گینرد.        تکذشس حذف اضطراشی -4

 8گراهی هی تَاًٌذ ًسبت بِ حذف تٌْا یک دشس با شعایت حذاق  ٍاحذ هجاز دش ینک ًیوسنال)  داًطجَیاى 

 .ٍاحذ برای داًطجَیاى داتری(، اقذام ًوایٌذ 6ٍاحذ برای داًطجَیاى ااشضٌاسی اشضذ ٍ 

  آزهَى جاهع داتری طبق برًاهِ زهاى بٌذی داًطکذُ ٍ تٌْا دٍ باش دش سال برگساش هی گردد. -5

 

 اداشُ تحصیالت تکویلی داًطگاُ صٌعتی اشٍهیِ
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