
 1401-1402 سال تحصیلی  دومسال بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیم زمان

 کارشناسی 

 

  کارشناسی ارشد 

 حذف و اضافهزمان  انتخاب واحدزمان  

 1401ماه  بهمن 23  1401ماه  بهمن 8 و ماقبل  1399ورودی سال 

 1401ماه  بهمن 24  1401ماه  بهمن  10و  9  1400ورودی سال 

 1401ماه  بهمن 26و  25  1401ماه  بهمن  12و  11 1401ورودی سال 

 1401ماه  بهمن 27  1401ماه  بهمن 13 تمامی ورودی ها)انتخاب واحد با تاخیر(

 ---- 1401ماه  بهمن 12 همانیثبت نام م

 

 دکتری 

 حذف و اضافهزمان  انتخاب واحدزمان  

 1401ماه  بهمن 23  1401ماه  بهمن 8 و ماقبل   1399ورودی سال 

 1401ماه  بهمن 24  1401ماه  بهمن  10و  9 1400ورودی سال 

 1401ماه  بهمن 26و 25  1401ماه  بهمن  12و  11 1401سال  ورودی

 1401ماه  بهمن 27  1401ماه  بهمن 13 تمام ورودی ها)انتخاب واحد با تاخیر(

 ---- 1401ماه  بهمن 12 ثبت نام میهمان 

 : توجه

  ارشد و دکتری از مقاطع کارشناسی و  19الی  صبح 8از ساعت کارشناسی مقطع و حذف و اضافه انتخاب واحد

  باشد. می  19الی صبح  10ساعت 

  تعیین شده نسبت به انجام انتخاب واحد خود اقدام  هایزمانمقاطع تحصیلی موظف هستند در دانشجویان کلیه

 باشد. بر عهده دانشجویان می ، نمایند؛ عواقب ناشی از عدم انتخاب واحد به موقع

 زمان ع شروقبل از بایست می ،آن دسته از دانشجویان مشمول پرداخت شهریه که دارای بدهی مالی هستند

نام و دام نمایند؛ در غیر این صورت ثبتاقشهریه خود با امور مالی دانشکده،  واحد نسبت به تعیین تکلیفانتخاب

 احد برای ایشان میسر نیست. وانتخاب

  اشد. بامکان پذیر نمیکمیسیون موارد خاص بدون دریافت مجوز از  ،ترم کاملهمان یدانشجویان مانتخاب واحد 

 برگزار خواهد شد.  صورت حضوریو به  16/11/1401مورخ شنبه یکها در کلیه مقاطع تحصیلی از روز کالس 

                                                                                                                                                     

 معاونت آموزشی دانشگاه            

 حذف و اضافهزمان  انتخاب واحدزمان  

 1401ماه  بهمن 23  1401 ماه بهمن 8 و ماقبل 1398ورودی سال 

 1401ماه  بهمن 24  1401ماه  بهمن 9 1399ورودی سال 

 1401ماه  بهمن 25  1401ماه  بهمن 10 1400ورودی سال 

 1401ماه  بهمن  26  1401ماه  بهمن 12و  11 1401ورودی سال 

 1401ماه  بهمن 27  1401ماه  بهمن 13 تمامی ورودی ها)انتخاب واحد با تاخیر(

 -----  1401ماه  بهمن 12 همانیثبت نام م


