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  دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز  0199-0011لی  ـال تحصیـی سـم آموزشـویـتق

 
 حذف و اضافه شروع کالسها انتخاب واحد اینترنی

 حذف نهایی

  (آموزش دانشکده )توسط کارشناس
 امتحانات کالسها پایان

تعطیالت بین دو 

 نیمسال

 نیمسال اول

 51/6/5911شنبه  * 

 لغايت

 02/6/5911شنبه  پنج

  5911ورودی های ماقبل 

 00/6/5911شنبه 

 

 5911دانشجويان ورودی 

 .متعاقباً اعالم می شود

 1/7/5911يکشنبه 

 لغايت

 8/7/5911سه شنبه 

 5911دانشجويان ورودی  

 متعاقباً اعالم می شود.

 5911/ 51/1شنبه 

 لغايت

 56/1/5911يکشنبه 

 کلیه ورودی ها             

پنج شنبه 

58/52/5911 

 کلیه ورودی ها           

  02/52/5911شنبه 

 لغايت

 0/55/5911پنج شنبه 

 کلیه ورودی ها             

 4/55/5911شنبه 

 لغايت

 56/55/5911جمعه

 نیمسال دوم

 55/55/5911شنبه 

 لغايت

 51/55/5911پنج شنبه 

 58/55/5911شنبه 

 0/50/5911شنبه 

 لغايت

 1/50/5911سه شنبه 

 5/9/5422شنبه سه         

 لغايت

 0/9/5422يکشنبه 

 9/4/5422پنج شنبه

      1/4/5422شنبه 

 لغايت

 57/4/5422پنج شنبه 

- 

 دوره تابستان

 51/4/5422سه شنبه 

 لغايت

 56/4/5422چهارشنبه
 4/6/5422شنبهپنج  - - 06/4/5422شنبه 

 6/6/5422شنبه 

 لغايت

 55/6/5422پنج شنبه 

- 

 

  دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود.در موعد مقرر در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی ، 

  با پرداخت  01/6/5911و04و در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ  موفق به انتخاب واحد نشوند صرفا برای يکبار 02/6/5911لغايت 51/6/5911دانشجويانی که به هر دلیل در بازه زمانی

 ريال میتوانند انتخاب واحد نمايند. 222/822جريمه ديرکرد به مبلغ 

 :بازه زمانی امتحانات میان ترم و پايان ترم دروس عمومی به شرح زير می باشد 

 می باشد. 02/8/5911لغايت  57/8/5911از تاريخ  11بازه زمانی امتحانات میان ترم دروس عمومی دانشجويان ورودی ماقبل  -

 می باشد. 55/1/5911لغايت  8/1/5911از تاريخ  11بازه زمانی امتحانات میان ترم دروس عمومی دانشجويان ورودی   -
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 می باشد.         09/52/5911لغايت  02/52/5911بازه زمانی امتحانات پايان ترم دروس عمومی )همه ورودی ها( از تاريخ  -

 

  پس از هر امتحان می باشد. روز 52مهلت اعالم نمرات و ثبت در سیستم آموزش دانشگاه توسط اساتید محترم تا 

 تکمیلی نمی باشد. حذف و اضافه و حذف نهايی شامل دانشجويان تحصیالت 

  عاقبًا اعالم خواهد شد.ت)کلیه مقاطع ( م 5911زمان ثبت نام دانشجويان ورودی 

  ممکن است آزمونهای ممکن است بعضی از تاريخ های پیشنهادی تغییر يابد.در صورت فروکش نمودن بیماری و مهیا شدن امکان حضور دانشجويان  51متناسب با شرايط بیماری کوويد

کل شکه کلیه اقدامات الزم به  پذيردنیمسال به شکلی صورت خواهد اين برنامه ريزی برای انجام فرايند های اداری و آموزشی مرتبط با انتخاب واحد در  به شکل حضوری برگزار گردد. پايان ترم

  د.گیربا انجام غیر حضوری و از طريق سامانه س

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 دانشگاه مدیریت امورآموزشی


