
 1399-400 سال تحصيلي اولسال نيمو حذف و اضافه بندی انتخاب واحد زمان یبرنامه

  .دکتری ، ارشد کارشناسي ،کارشناسيقبل از آن، و  95های ی ورودیکلیه 17/۶/99 دوشنبهروز  ۸:۳۰تا  15/۶/99 شنبهروز  ۸:۳۰از 

 .دکتری ، ارشدکارشناسي، کارشناسي ، 9۶های ی ورودیکلیه 1۸/۶/99 شنبهسهروز  ۸:۳۰تا  1۶/۶/99 یکشنبهروز  ۸:۳۰از 

 .دکتری ،ارشد کارشناسي ،کارشناسي 97های ی ورودیکلیه 19/۶/99 چهارشنبهروز  ۸:۳۰تا  17/۶/99 دوشنبهروز  ۸:۳۰از 

 .دکتری ،ارشد کارشناسي ،کارشناسي 9۸های ی ورودیکلیه 2۰/۶/99 پنجشنبهروز  ۸:۳۰تا   1۸/۶/99شنبهسهروز  ۸:۳۰از 

 .اندموفق به انتخاب واحد نشدهوزهای قبل ردانشجویانی که  در  21/۶/99 جمعهروز  ۸:۳۰تا  19/۶/99 چهارشنبهروز  ۸:۳۰از 

 حذف و اضافه 22/۶/99شنبه 

 حذف و اضافه 2۳/۶/99شنبه یک

 حذف و اضافه    24/۶/99شنبه دو

 

 چهاارهای خوود بوا ورودینام شان نسبت به سایر هماند شروع ثبتشرکت نکرده 9۸-99دوم سال شیابی اساتید در نیمدانشجویانی که در ارز -1

توانند از وضعیت کامل بودن یا نبودن ارزشیابی خوود مللو  در سامانه گلستان می 1۶۶5دانشجویان با استفاده از گزارش  شود.أخیر باز میتساعت 

 شوند.

روی سوامانه  بوه زودیکوه درس اطالعیوه تو به  99شهریور  درستکر شرف فراغت از تحصیل و متقاضی شرکت در امتحانات دانشجویان د  -2

  اخذ نمایند. 1۳99-4۰۰ اولسال دروس مورد نظر را در انتخاب واحد نیمالزم نیست مراجعه نمایند. این دانشجویان  گیردگلستان قرار می



در نیمسال جاری به دلیل شورای  خوام مورتب  بوا  باشد.می 19/1۰/99ها و پایان کالس 29/۶/99از روز شنبه  سال اول تحصيليشروع نيم -۳

 دانشگاه خواهد بود. http://lms.sru.ac.irو از طریق سامانه  صورت الکترونیکیها به بیماری کرونا تشکیل کالس

 ها حذف و اضافه دیگری نخواهیم داشت.ملابق جدول فوق خواهد بود و پس از شروع کالس حذف و اضافهدر نیمسال جاری برنامه  -4

 .شودهای مربوطه انجام میدانشکدهی به وسیله( 1۳99-4۰۰ جدید )نیمسال اولدانشجویان تحصیالت تکمیلی ورودی انتخاب واحد   -5

توضویحات تکمیلوی پیراموون  توانند انتخاب واحد نمایند.می زیر به شرح موافقت شده استآنان  )یا تمدید مهماني( مهمانيی که با دانشجویان -۶

الزم به ذکر است برای دانشجویانی کوه علیورغم درخواسوت  رسانی خواهد شد.ای اطالعدر اطالعیه جداگانه ،و نحوه انتخاب واحد مدارک مورد نیاز

های آینوده در نیمسوالهوا تشوکیل حوووری کالس در صورتدهند در دانشگاه مبدأ ادامه تحصیل دهند و مهمانی موقت در این دانشگاه، ترجیح می

 منعی وجود ندارد.مجدداً در این دانشگاه مهمان شوند 

  دانشگاه مبدأ اقدام به انتخاب واحد نمایند.  ترم ورودجدول فوق و طبق دانشجویان مهمان دائم ملابق با 

 اقودام بوه  1۸/۰۶/1۳99از تواری  سوه شونبه که با تمدید مهمانی موقت آنان موافقت شده است  و یا دانشجویانی مهمان جدید دانشجویان

 انتخاب واحد نمایند. 

 

 دانشگاه یآموزش معاونت

11/۶/99 

http://lms.sru.ac.ir/

