قابل توجه دانشجویان گرامی
برنامه زمانی ثبتنام اینترنتی نیمسال دوم  1399-1400به شرح زیر میباشد.

تاریخ

ساعت  16الی

ساعت 9-12

ساعت 13-16

گروه  :1كلیه دانشجویان دكتری ،كارشناسی

گروه  :2كلیه دانشجویان كارشناسی پیوسته

ارشد ،كارشناسی ناپیوسته و كاردانی

ورودی  96و قبل از آن

چهارشنبه 11/15

گروه  :3دانشجویان كارشناسی پیوسته ورودی97

گروه  :4دانشجویان كارشناسی پیوسته ورودی 98

گروه 3و 4

پنج شنبه 11/16

گروه  :5دانشجویان كارشناسی پیوسته ورودی99

گروه 5

كلیه دانشجویان

سه شنبه 11/14

جمعه 11/17

گروه 1و 2

كلیه دانشجویان

شنبه 11/18
یک شنبه 11/19

 8صبح روز بعد

بررسی ظرفیت توسط دانشکدهها و انجام

كلیه دانشجویان

اصالحات

دوشنبه 11/20

كلیه دانشجویان

تذكر مهم :دانشجويان گرامي دروس مورد نظر خود را با رعايت كامل پيشنيازي و همنيازي و ساير مقررات آموزشي انتخاب نمايند براساس مصوبه
شوراي محترم آموزشي پس از پايان زمان حذف و اضافه انتخاب واحد كليه دانشجويان بررسي و دروسي كه بر خالف مقررات آموزشي انتخاب شده
باشند بدون برگشت شهريه حذف خواهند شد.
تذكر مهم :باتوجه به اينکه اصالح ظرفيتها در تاريخهاي اعالم شده توسط دانشکدهها انجام خواهد شد .از مراجعه حضوري به دانشکدهها كه باعث
مختل شدن فعاليتهاي جاري خواهد شد ،خودداري فرماييد.
تبصره  :1در بازه زماني  99/11/21تا  99/11/24اطالعات دروس ،اساتيد و دانشجويان به سامانه آموزش مجازي دانشگاه منتقل ميشود .شروع كليه
كالسها اعم از دروس نظري و عملي نيمسال دوم  1399-1400بصورت مجازي از تاريخ شنبه  99/11/25ميباشد .در صورت صدور مجوز برگزاري
حضوري كالسها توسط ستاد مبارزه با كرونا ،ادامه برگزاري كالسها با اولويت دروس عملي بصورت حضوري انجام خواهد شد .توصيه ميشود
دانشجوياني كه سنوات براي ادامه تحصيل دارند ،انتخاب واحدهاي عملي را به نيمسالهاي بعدي موكول كنند.
تبصره  :2ثبتنام از دانشجويان ميهمان ،در صورت داشتن ظرفيت دردروس ارائه شده در تاريخ دوشنبه  99/11/20انجام خواهد شد.

نکته مهم :مسئولیت انجام هرگونه فعالیت از طریق پورتال دانشجویی به عهده خود دانشجو است .لذا جهت جلوگیری از هرگونه
اخالل در انتخاب واحد ،دانشجویان گرامی در حفظ و نگهداری كلمه عبور خود دقت كافی به عمل آورند.
معاونت آمـوزشی
99/10/16
مديران و روساي محترم واحدهاي زير ،جهت اطالع ،بررسي ،برنامهريزي و هماهنگيهاي الزم:
اداره آموزش ،دانشکدهها،گروههاي آموزشي ،تحصيالت تکميلي دانشگاه ،مركز كامپيوتر ،امورمالي ،آزمايشگاهها ،اموردانشجوئي ،حراست ،روابط عمومي

