تاسوِ تعالی

تقَین آهَسشی سال تحصیلی 0411–0410

داًشگاُ گیالى

هصَتِ جلسِ هَرخ  0411/3/9شَرای آهَسشی داًشگاُ
ًیوسال اٍل سال تحصیلی 0411–0410
اًتخاب ٍاحذ کلیِ داًشجَیاى ( ایٌتزًتی)

شٌثِ  0411/6/03تا جوعِ 0411/6/09

شزٍع کالس ّا

شٌثِ 0411 /6 /77

حذف ٍ اضافِ درٍس ( ایٌتزًتی)

شٌثِ  0411 /7 /01تا جوعِ 0411/7/06

اهتحاًات هیاى تزم

تا پٌج شٌثِ 0411/9/00

پایاى کالسْا ٍ هْلت حذف تزم (کلیِ درٍس ًیوسال )

پٌج شٌثِ 0411/01/7

اهتحاًات پایاًی ًیوسال اٍل

شٌثِ  0411 /01/00تا سِ شٌثِ 0411/01/78

آخزیي هْلت ثثت هَقت ٍ تثثیت ًْایی ًوزُ پایاى تزم

تِ تزتیة چْارشٌثِ  ٍ 0411/00/6جوعِ 0411/00/8

ثثت ًوزُ درٍس پزٍژُ ای ،کارآهَسی ،پایاى ًاهِ کارشٌاسی ،درٍس ًاتوام

کارشٌاسی تا یکشٌثِ  ،0411 /07 /05کارشٌاسی ارشذٍدکتزی تا پٌج شٌثِ 0410 /7 /0

تزای داًشجَیاى هشوَل هعافیت تحصیلی کلیِ هقاطع تا 0411/00/31
تا 0411 /00 /31

دفاع اس پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشذ ٍ رسالِ دکتزی

ًیوسال دٍم سال تحصیلی 0411–0410
اًتخاب ٍاحذ کلیِ داًشجَیاى ( ایٌتزًتی)

شٌثِ  0411/00/9تا جوعِ 0411/00/05

شزٍع کالس ّا

شٌثِ 0411/00/06

حذف ٍ اضافِ درٍس ( ایٌتزًتی)

شٌثِ  0411/00/31تا جوعِ 0411 /07 /6

اهتحاًات هیاى تزم

تا پٌج شٌثِ 0410/7/77

پایاى کالسْا ٍ هْلت حذف تزم (کلیِ درٍس ًیوسال )

پٌج شٌثِ 0410/3/5

اهتحاًات پایاًی ًیوسال دٍم

دٍشٌثِ 0410/3/06

آخزیي هْلت ثثت هَقت ٍ تثثیت ًْایی ًوزُ پایاى تزم

تِ تزتیة یکشٌثِ  ٍ 0410/4/07سِ شٌثِ 0410/4/04

ثثت ًوزُ درٍس پزٍژُ ای ،کارآهَسی ،پایاى ًاهِ کارشٌاسی ،درٍس ًاتوام

تا شٌثِ 0410/4/4

کارشٌاسی تا چْارشٌثِ  ،0410/5 /09کارشٌاسی ارشذٍدکتزی تا یکشٌثِ 0410/8/05

تزای داًشجَیاى تحصیالت تکویلی هشوَل هعافیت تحصیلی تا 0410/6/30
دفاع اس پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشذ ٍرسالِ دکتزی

آخزیي چْارشٌثِ قثل اس شزٍع کالس ّای ًیوسال اٍل سال تحصیلی 0410-0417

تَجِ  :طًل ترم در َر دي ویمسال (حضًری یا غیر حضًری) َ41فتٍ می باشذ.
 -4در آمًزش حضًری ترم شامل 41جلسٍ حضًری ي 2جلسٍ غیرحضًری (در محذيدٌ َ41فتٍ بصًرت آوالیه ي یا آفالیه بٍ تشخیص
استاد) خًاَذ بًد کٍ تاریخ برگساری آن از طریق َماَىگی استاد با داوشجً مشخص می شًد.
 -2در آمًزش غیرحضًری ترم شامل  41جلسٍ غیرحضًری در محذيدٌ َ41فتٍ ترم خًاَذ بًد کٍ تاریخ برگساری 2جلسٍ مازاد آن از
طریق َماَىگی استاد با داوشجً مشخص می شًد.
اهَر آهَسشی داًشگاُ گیالى

