تاسوِ تعالی
تقَین آهَسشی سال تحصیلی 0955–0011داًشگاُ گیالى

هصَتِ جلسِ هَرخ  55/0/01شَرای آهَسشی داًشگاُ
ًیوسال اٍل سال تحصیلی 0955–0011
اًتخاب ٍاحذ کلیِ داًشجَیاى ( ایٌتزًتی)

شٌثِ  0955 /2 /01تا جوعِ 0955 /2 /50

شزٍع کالس ّا

شٌثِ 0955 /2 /55

حذف ٍ اضافِ درٍس ( ایٌتزًتی) (حذاکثز 9عٌَاى درسی)

شٌثِ  0955 /3 /1تا جوعِ 0955 /3 /00

اهتحاًات هیاى تزم

تا چْارشٌثِ 0955 /5 /05

پایاى کالسْا ٍ هْلت حذف تزم (کلیِ درٍس ًیوسال )

چْارشٌثِ 0955 /01/9

اهتحاًات پایاًی ًیوسال اٍل

شٌثِ  0955 /01/2تا چْارشٌثِ 0955 /01/50

آخزیي هْلت ثثت هَقت ٍ تثثیت ًْایی ًوزُ پایاى تزم

تِ تزتیة پٌج شٌثِ  ٍ 0955/00/5جوعِ 0955/00/9

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

کارشٌاسی تا چْارشٌثِ  ،0955 /05 /09کارشٌاسی ارشذٍدکتزی تا چْارشٌثِ 0011 /5 /0
تزای داًشجَیاى هشوَل هعافیت تحصیلی کلیِ هقاطع تا 0955 /00 /91
تا 0955 /00 /91

دفاع اس پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشذ ٍ رسالِ دکتزی

ًیوسال دٍم سال تحصیلی 0955–0011
اًتخاب ٍاحذ کلیِ داًشجَیاى ( ایٌتزًتی)

شٌثِ  0955 /00 /0تا جوعِ 0955 /00 /01

شزٍع کالس ّا

شٌثِ 0955 /00 /00

حذف ٍ اضافِ درٍس ( ایٌتزًتی) (حذاکثز 9عٌَاى درسی)

شٌثِ  0955 /00 /51تا جوعِ 0955 /05 /0

اهتحاًات هیاى تزم

تا چْارشٌثِ 0011 /5 /55

پایاى کالسْا ٍ هْلت حذف تزم (کلیِ درٍس ًیوسال )

چْارشٌثِ 0011 /9 /1

اهتحاًات پایاًی ًیوسال دٍم

شٌثِ  0011 /9 /4تا چْارشٌثِ 0011 /9 /52

آخزیي هْلت ثثت هَقت ٍ تثثیت ًْایی ًوزُ پایاى تزم

تِ تزتیة پٌجشٌثِ  ٍ 0011/0/9شٌثِ 0011 /0 /1

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

کارشٌاسی تا چْارشٌثِ ، 0011 /1 /09کارشٌاسی ارشذٍدکتزی تا چْارشٌثِ 0011 /4 /01

تزای داًشجَیاى هشوَل هعافیت تحصیلی کلیِ هقاطع تا 0011 /2 /90
دفاع اس پایاى ًاهِ کارشٌاسی ارشذ ٍرسالِ دکتزی

آخزیي چْارشٌثِ قثل اس شزٍع کالس ّای ًیوسال اٍل سال تحصیلی 0011-0010

اهَر آهَسشی داًشگاُ گیالى

