
دانشگاه سوره  98- 99تقویم نیمسال اول  سال تحصیلی 
14/6/98لغایت  9/6/98انتخاب واحد 

23/6/98شروع کالسها

    ( روزهاي شنبه  و یک شنبه)  
حذف و اضافه

  ( روزهاي شنبه  و یک شنبه)
  7/7/98،  6/7/98مورخ 

توجه : جلسات تشکیل شده کالسی قبل از تاریخ حذف و اضافه در صورت عدم 
غیبت محسوب می شود . حضوردانشجو درکالس ، 

16/9/98لغایت  13/7/98از روز  حذف اضطراري

11/10/98لغایت  23/9/98ازروز  ارزشیابی اساتید و پرینت کارت امتحان

  12/10/98پایان کالسها  12/10/98پایان کالسها

30/10/98لغایت  17/10/98از روز شروع امتحانات

10/7/98لغایت  1/7/98از تاریخ ثبت نام رشته هاي مهارت افزایی

:98-99موارد مهم ثبت نام نیمسال اول              
  انتخاب واحد  به صورت اینترنتی است .•
واحد ، و مقطع  20و حداکثر  12نیمسال تحصیلی حداقل دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مجازند در هر • واحد ، و مقطع  20و حداکثر  12نیمسال تحصیلی حداقل دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مجازند در هر •

  واحد انتخاب نمایند. 14واحد و حداکثر  8کارشناسی ارشد حداقل 

𝟑حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از •
𝟏𝟔

مجموع  
  ه دانشجو در آن درس صفر محسوب  می گردد.ساعات آن درس تجاوز کند ، در غیر اینصورت نمر

آئین نامه آموزشی وزارت علوم ،  21در صورت عدم مراجعه دانشجو جهت انجام ثبت نام در تاریخ هاي مقرر ،ماده •
: دانشجو موظف است در هر نیمسال ، در زمانی که دانشگاه 21تحقیقات و فناوري در مورد وي اجرا خواهد شد ( ماده 

اره آموزش مراجعه نماید. عدم مراجعه دانشجو براي نام نویسی بدون اعالم می کند ، براي ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اد
اطالع و عذر موجه در یک نیمسال ، به منزله انصراف از تحصیل است) . اطالع و عذر موجه در یک نیمسال ، به منزله انصراف از تحصیل است) . 

نمی شود. دروس مربوط به رشته هاي مهارت افزایی جزء حداقل و حداکثر واحدهاي انتخابی رشته اصلی دانشجو محسوب•

خدمات آموزشی دانشگاه سوره                                                                                                  


