تقويم آموزشی تابستان سال تحصيلی  97ـ  6291موسسه آموزش عالی هاتف

روز ـ ماه ـ سال

نــوع فعاليــت آموزشــــی
انتخاب واحد(توسط خود دانشجو) پس از مشورت باگروه آموزشی بصورت اينترنتی

برای تمامی گروههای آموزشی

 97/4/61لغايت 97/4/16

ثبت نام دانشجويان خارج از دانشگاه به صورت حضوری

 97/4/69لغايت 97/4/16

پايان مهلت ثبت نهائی نمرات امتحانات نيمسال دوم 91 - 97توسط اساتيد مربوطه

97/4/64

شروع كالس ها

97/4/12

پايان كالس ها

97/5/23

پايان مهلت ارائة درخواست بررسی مشكل انتخاب واحد توسط دانشجو در فرم ويژه به مديران گروههای آموزشی

97/4/16

حذف و اضافه (ترم تابستان حذف واضافه ندارد)



آخرين مهلت اعالم اسامی دانشجويان دارای غيبت بيش از حد مجاز به مديريت امور آموزشی دانشگاه

97/5/15

شروع امتحانات ترم تابستان

97/1/5

پايان امتحانات ترم تابستان

97/1/7

آخرين مهلت نهايی كردن نمرات توسط اساتيد

97/1/64

آخرين مهلت ارسال نمرات دانشجويان مهمان تابستان از ساير دانشگاه ها

97/1/65

دانشجو پس از مشاهده کارنامه هر نيمسال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظير عدم درج نمره  ،قرارگرفتن در وضعيت اخراجی بر اساس مااده  92و 03

آيين نامه آموزشی و  ...در اسرع وقت ملزم به تکميل فرم ويژه بررسی مشکالت آموزشی دانشجويان و ارائه آن به انضمام کپی آخرين کارنامه تحصيلی به مدير محترم گروه
آموزشی مربوطه خواهند بود  .جهت رسيدگی سريع به درخواست دانشجو مديران محترم گروههای آموزشی در صورت تأييد حداکثر دو روز پس از تاريخ تقاضای دانشجو
آنرا به دفتر معاون آموزشی و يا مديرآموزش ارسال خواهد نمود .بديهی است دانشجويانی که درموعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمايند درخواست آنها ماورد بررسای
قرار نخواهد گرفت .


درصورتيکه دانشجويان مشروط دروس اضافی خودرا بطوراختياری حذف ننمايند  ،آموزش موسسه نسبت به حذف دروس اضاافی ازآخرفارم انتخااا واحاد اقادام
خواهد نمود.



دانشجوپسرؤيت چك ليست انتخاا واحد دروس انتخاا شده راکنترل ودرصورت وجود مغايرت در اسرع وقت موضوع را به آموزش موسسه کتباً گزارش نمايد.
،

مدری آموزش موسسه آموزش عالی اهتف

