بسمه تعالي
تقویم آموزشی نيمسال اول سالتحصيلی  98ـ  7397دانشگاه هاتف مصوبه شورای آموزشی


نــوع فعاليــت آموزشــــی

روز ـ ماه ـ سال

ثبت نام از پذیرفته شدگان سال تحصیلی : 97-98

به استناد دستورالعمل ثبت نامی سازمان سنجش که

-1صدور برگ ثبت نام و نظام وظیفه توسط امور آموزشی
-2تشکیل پرونده و اخذ مدرک مقطع قبلی و بررسی معدل وبررسی وضعیت نظام وظیفه (آقایان)
 -3درخواست تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی (آقایان)

بصورت اینترنتی ثبت نام صورت می پذیرد پذیرفته
شدگان به سایت موسسه آموزش عالی هاتف به آدرس
 www.hatef.ac.irمراجعه نمایند.

انتخاب واحد نیمسال اول( توسط خود دانشجو ) پس از مشورت با گروه آموزشی بصورت اینترنتی طبق برنامه ذیل :
دانشجویان تحصيالت تكميلی روز چهارشنبه مورخ 97/6/02

ورودیهاي 94و ماقبل روز یکشنبه  97/6/17از ساعت  9صبح لغایت ساعت 24
ورودیهاي 95روز دوشنبه 97/6/18از ساعت  9صبح لغایت ساعت 24
ورودیهاي 96روز سه شنبه 97/6/19از ساعت  9صبح لغایت ساعت 24

 97/6/77لغایت97/6/03

ورودیهاي 97انتخاب واحد دسته جمعی توسط آموزش و تحویل برگ انتخاب واحد به دانشجو در روز تحویل مدارک به ایشان

دانشجویانیکه درایام مذكورموفق به انتخاب واحدنشده اند:
روز چهارشنبه  97/6/21ازساعت  9صبح لغایت ساعت  24روز جمعه 97/6/23
مهلت درخواست مرخصی دانشجویان در نیمسال اول

 97/6/77لغایت 97/7/7

شروع و پایان كالسها

 97/6/04لغایت97/72/74

رؤیت چك لیست انتخاب واحد نیمسال اول توسط دانشجو و استاد

97/6/02لغایت 97/6/32

تعیین تکلیف كالسهاي كمتر از حد نصاب توسط گروههاي آموزشی طبق مصوبه شوراي آموزشی دانشگاه

97/6/07

پایان مهلت ارائة درخواست بررسی مشکل انتخاب واحد توسط دانشجو در فرم ویژه به مدیران گروههاي آموزشی (افزایش
ظرفیت دروس و )...

97/6/37

حذف و اضافه ( بصورت اینترنتی )

 7و 97/7/0

آخرین مهلت بررسی وضعیت دانشجویان اعم از انتخاب كمتر از حدمجاز ،بیشتر از حد مجاز  ،عدم انتخاب واحد و اقدام در
خصوص آنها توسط مدیران گروههاي آموزشی و گزارش مکتوب به آموزش دانشگاه

97/7/2

آخرین مهلت بررسی پرونده دانشجویام ورودي جدید از بابت اصل مدرک و رسید معافیت تحصیلی نظام آقایان و گزارش كتبی به معاونت آموزشی

97/8/7

آخرین مهلت ثبت غیبت بیش از حد مجاز دانشجویان توسط مدیران گروههاي آموزشی

97/72/7

امتحان دروس عملی

 97/72/8لغایت 97/72/73

الف  :دروس پایه

شروع امتحانات :

ب  :دروس اختصاصی
ج  :عمومی (صرفا دروقت سوم ساعت  14تا 16می باشد )

پایان امتحانات 97/72/32 :

77و76و97/72/72
97/72/78
لغایت
97/72/32

آخرین مهلت ثبت موقت نمرات نیمسال اول  97-98توسط اساتید محترم

( كارشناسی  -97/11/7كارشناسی ارشد ) 97/11/14

آخرین مهلت ثبت نهایی نمرات نیمسال اول  97-98توسط اساتید محترم

( كارشناسی  -97/11/14كارشناسی ارشد ) 97/11/21



دان شجو پس از م شاهده کارنامه هر نيم سال در صورت برخورد با م شکل خاص آموز شی نظير عدم درج نمره ،قرارگرفتن در و ضعيت اخراجی بر ا ساس ماده  02آیين نامه
آموزش  91 ، 19آیين نامه آموز شی  91 ،19آیين نامه آموز شی  19در ا سرع وقت ملزم به تکميل فرم ویژه برر سی م شکالت آموز شی دان شجویان و ارائه آن به ان ضمام کپی
آخرین کارنامه تح صيلی به مدیر محترم گروه آموز شی مربوطه خواهند بود  .جهت ر سيدگی سریع به درخوا ست دان شجو مدیران محترم گروههای آموز شی در صورت تأیيد
حداکثر دو روز پس از تاریخ تقاضای دانشجو آنرا به دفتر معاون آموزشی دانشکده و یا مدیرآموزش دانشکده ارسال خواهد نمود .بدیهی است دانشجویانی که درموعد مقرر
درخواست خود را ارائه ننمایند درخواست آنها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .
در صورتيکه دان شجویان م شروط دروس ا ضافی خودرا بطور اختياری حذف ننمایند  ،آموزش دان شگاه ن سبت به حذف دروس ا ضافی ازآخرفرم انتخاب واحد اقدام خواهد
نمود.

مدیر امور آموزشی دانشگاه هاتف

