بسمه تعالي
تقویم آموزشی نيمسال اول سالتحصيلی  97ـ  1396دانشگاه تبریز مصوبه شورای آموزشی مورخ 96/3/7
روز ـ ماه ـ سال

نــوع فعاليــت آموزشــــی
-1صدور برگ ثبت نام و نظام وظیفه توسط مدیریت امور آموزشی و ارسال به
دانشکده مربوطه

ثبت نام از پذیرفته شدگان سالتحصیلی : 96-97

-2تشکیل پرونده در دانشکده و اخذ مدرک مقطع قبلی و بررسی معدل وبررسی

وضعیت نظام وظیفه آقایان
 -3درخواست تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی (آقایان)

به استناد دستورالعمل ثبت نامی سازمان سنجش که
بصورت اینترنتی ثبت نام صورت می پذیرد پذیرفته
شدگان به سایت دانشگاه تبریزبه آدرس
 www.tabrizu.ac.irمراجعه نمایند.

آخرین مهلت اخذ مجوز تدریس برای اساتید مدعو از شورای آموزشی دانشگاه

96/6/8

آخرین مهلت تعریف دروس نیمسال اول  96-97در سیستم سما توسط دانشکده (برمبنای تجارب ترم های قبل)

96/6/15

انتخاب واحد نیمسال اول( توسط خود دانشجو ) پس از مشورت با استاد راهنما بصورت اینترنتی طبق برنامه ذیل :
دانشجویان تحصيالت تكميلی روز چهارشنبه مورخ 96/6/22
ورودیهای 93و ماقبل (کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ورودیهای ) 95
روز یکشنبه  96/6/19از ساعت  9صبح لغایت ساعت 24
ورودیهای 94روز دوشنبه 96/6/20از ساعت  9صبح لغایت ساعت 24
ورودیهای 95روز سه شنبه 96/6/21از ساعت  9صبح لغایت ساعت 24
ورودیهای 96انتخاب واحد دسته جمعی توسط دانشکده و تحویل برگ انتخاب واحد به دانشجو در روز تحویل مدارک به ایشان
دانشجویانیکه درایام مذکورموفق به انتخاب واحدنشده اند روز پنج شنبه  96/6/23ازساعت  9صبح لغایت ساعت  24روز جمعه
96/6/24
مهلت درخواست مرخصی دانشجویان در نیمسال اول

 96/6/19لغایت96/6/24

 96/6/19لغایت 96/7/5

شروع و پایان کالسها

 96/6/25لغایت96/10/13

رؤیت چك لیست انتخاب واحد نیمسال اول توسط دانشجو و استاد راهنما

96/6/25لغایت 96/6/30

تعیین تکلیف کالسهای کمتر از حد نصاب توسط دانشکده ها طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه
پایان مهلت ارائة درخواست بررسی مشکل انتخاب واحد توسط دانشجو در فرم ویژه به مدیران گروههای
دانشکده(افزایش ظرفیت دروس و )...

96/6/27

آموزشی

96/7/2

حذف و اضافه ( بصورت اینترنتی )

 5و 96/7/4

آخرین مهلت بررسی وضعیت دانشجویان اعم از انتخاب کمتر از حدمجاز ،بیشتر از حد مجاز ،دو درس معارف اسالمی و عدم
انتخاب واحد و اقدام در خصوص آنها توسط آموزش دانشکده و گزارش مکتوب به معاون آموزشی دانشکده
شروع و پایان تحویل فرم تغییر رشته و تغییر رشته توأم با انتقال به متقاضیان از طریق آموزش دانشکده بغیر از ورودی های 96

96/7/19

 96/8/1لغایت 96/8/30

آخرین مهلت بررسی پرونده دانشجویان ورودی جدید از بابت اصل مدرک و رسید معافیت تحصیلی نظام آقایان و گزارش کتبی به
معاون آموزشی دانشکده

96/8/15

آخرین مهلت درخواست حذف تکدرس نیمسال اول بصورت دستی در دانشکده با رعایت ( مفاد ماده 12آئین نامه آموزشی  91و
ماده  14آیین نامه آموزشی  93کارشناسی و ماده 15آیین نامه کارشناسی ارشد ) و ثبت توسط مدیر آموزش دانشکده در سما

96/9/24

آخرین مهلت ثبت غیبت بیش از حد مجاز دانشجویان توسط دانشکده ها در سما

96/10/6

امتحان دروس عملی

 96/10/9لغایت 96/10/13

تحویل گزارش نهایی کار آزمایشگاهی نیمسال اول به استاد

شروع امتحانات :

96/10/13
17و96/10/16

الف  :دروس معارف اسالمی
ب :آشنایی با دفاع مقدس و کارآفرینی و سایر دروس اختیاری ارائه شده(ساعت  )14-16وفارسی

96/10/18

(ساعت)16-18
ج  :پایه و اختصاصی

96/10/19
لغایت

پایان امتحانات :

96/11/4

آخرین مهلت ثبت موقت نمرات نیمسال اول  96-97توسط اساتید محترم

( کارشناسی  -96/11/14کارشناسی ارشد
 – 96/11/24دکتری تخصصی 96/12/4

آخرین مهلت ثبت نهایی نمرات نیمسال اول  96-97توسط اساتید محترم

( کارشناسی  -96/11/21کارشناسی ارشد
 – 96/12/1دکتری تخصصی 96/12/11

دانشجو پس از مشاهده کارنامه هر نيمسال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظير عدم درج نمره ،قرارگرفتن در وضعيت اخراجی بر اساس ماده  20آیين نامه آموزش  19 ، 91آیين نامه
آموزشی  17 ،93آیين نامه آموزشی  94در اسرع وقت ملزم به تکميل فرم ویژه بررسی مشکالت آموزشی دانشجویان و ارائه آن به انضمام کپی آخرین کارنامه تحصيلی به مدیر محترم گروه آموزشی مربوطه
خواهند بود  .جهت رسيدگی سریع به درخواست دانشجو مدیران محترم گروههای آموزشی در صورت تأیيد حداکثر دو روز پس از تاریخ تقاضای دانشجو آنرا به دفتر معاون آموزشی دانشکده و یا
مدیرآموزش دانشکده ارسال خواهد نمود .بدیهی است دانشجویانی که درموعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمایند درخواست آنها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .
براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه دروس عملی باکدمستقل ،بصورت تکدرس و اضطراری قابل حذف نخواهد بود و در صورت عدم شرکت دانشجو در امتحان مربوطه نمره صفر درج خواهد شد.
درصورتيکه دانشجویان مشروط دروس اضافی خودرا بطور اختياری حذف ننمایند  ،آموزش دانشکده نسبت به حذف دروس اضافی ازآخرفرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود.

 دانشجویان الزم است در انتخاب واحد پيش نياز دروس انتخابی و ضوابط دروس

معارف( هر دانشجو فقط مجاز به انتخاب یك درس از دروس معارف اسالمی می باشد در غير اینصورت طبق مصوبه شورای آموزشی

هر دو درس معارف اسالمی حذف خواهد شد ) را رعایت نمایند .
تبصره  :دانشجویان ترم آخر از این امر مستثنی هستند.

تهیّه و تنظیم از

 :مدیریت امور آموزشی دانشگاه تبریز

