جذول زمانبنذی انتخاب واحذ نیمسال اول سال تحصیلی 98-99
(دانشگاه آزاد اسالمی واحذ سننذج)

انتخاب واحذ

 87/95/98الی 87/95/54

انتخاب واحذ با تأخیز

 87/95/55الی 87/95/15

ثبت نام و انتخاب واحذ دانشجویان جذیذالورود

 87/95/55الی 87/95/15

شزوع کالس ها

87/95/12

حذف و اضافه

 87/96/95الی 87/96/55

حذف اضطزاری

 87/98/91الی 87/98/96

ارسشیابی اساتیذ

 87/98/55الی 87/98/11

حذف غیبت کالسی

 87/98/12الی 87/98/18

امتحانات عملی

 87/98/12الی 87/59/51

پایان کالس ها

87/59/51

امتحانات پایان تزم

 87/59/53الی87/59/15

تذکز:
 .1اًتخبة ٍاحذ کلیِ همبطغ تحصیلی ثِ صَرت ایٌتزًتی ٍ هطبثك جذٍل پیَست هی ثبشذ ،در صَرت ػذم اًتخبة ٍاحذ
در سهبى همزر جْت ًیوسب ل اٍل  98-99هزخصی ثجت خَاّذ شذ.
 .2داًشجَیبى ثِ هٌظَر جلَگیزی اس ٍلَع هشکالت ًبشی اس ػذم پزداخت شْزیًِ ،سجت ثِ تسَیِ حسبة هبلی ثب داًشگبُ
لجل اس سهبى ثجت ًبم الذام ًوبیٌذ
 .3هسئَلیت ًبشی اس ػذم رػبیت پیشٌیبس ،رػبیت سمف هجبس ٍاحذّبی درسی ،تمذم ٍ تأخز ٍاحذّب ثِ ػْذُ داًشجَ هی
ثبشذ ٍ در غیزایٌصَرت گزٍُ آهَسشی هجبس ثِ حذف ٍاحذّبی درسی هی ثبشذ.
 .4اس ثزگشاری اهتحبى در رٍس جوؼِ ٍ رٍسّبی خبرج اس تمَین اػالم شذُ خَدداری گزدد .
 .5ثزگشاری اهتحبًبت ػوَهی در تبریخ ّبی  98/11/31ٍ 98/11/29ٍ98/11/28هی ثبشذ.
 .6داًشجَیبى هی ثبیست پس اس اتوبم حذف ٍ اضبفِ ثِ هٌظَر کٌتزل درٍس ٍ ّوچٌیي تأییذ اًتخبة ٍاحذ ثب در دست
داشتي یک ًسخِ پزیٌت ًیوسبل هذکَر ثِ گزٍُ ّبی آهَسشی هزاجؼِ ًوبیٌذ.
 .7داًشجَیبى هحتزم هی ثبیست در خصَص ًحَُ اًتخبة ٍاحذ ایٌتزًتی ًیوسبل هذکَر ثِ پبیگبُ ایٌتزًتی داًشگبُ ثِ
آدرس  www.iausdj.ac.irهزاجؼِ ًوبیٌذ.

(( هؼبًٍت آهَسشی ٍ تحصیالت تکویلی ٍاحذ ))

جذول سمانبنذی انتخاب واحذ نیمسال اول سالتحصیلی 87-88

عنوان دانشکذه

تاریخ

کلیه رشته ها ورودیهای 82و83و ماقبل

 87/95/98الی 87/95/59

کلیه رشته ها ورودیهای  84و85و ماقبل

 87/95/55الی 87/95/51

کلیه رشته ها ورودیهای  86و ماقبل

 87/95/52الی 87/95/54

جذول سمانبنذی انتخاب واحذ باتأخیز نیمسال اول سالتحصیلی 87-88

عنوان دانشکذه

تاریخ

کلیه رشته ها ورودیهای 82و83و ماقبل

 87/95/55الی 87/95/56

کلیه رشته ها ورودیهای  84و85و ماقبل

 87/95/57الی 87/95/58

کلیه رشته ها ورودیهای  86و ماقبل

 87/95/19الی 87/95/15

جذول سمانبنذی حذف و اضافه نیمسال اول سالتحصیلی 87-88

عنوان دانشکذه

تاریخ

کلیه رشته ها و ورودی ها

 87/96/95الی 87/96/55

دانشجویان جذیذالورود مهزماه 87در تمام سمان های فوق امکان انتخاب واحذ دارنذ
((هؼبًٍت آهَسشی ٍ تحصیالت تکویلی ٍاحذ))

ردیف

تاریخ امتحانات

جلسه اول ساعت 8

جلسه دوم ساعت11

جلسه سوم ساعت 14

جلسه چهارم16

1

82/11/82

تبریخ تحلیل صذر اسالم ٍ

اًمالة اسالهی ایزاى ٍ

اًذیشِ اسالهیٍ 8

-

سثبى کزدی

داًش جوؼیت ٍ خبًَادُ

اخالق اسالهی

8

82/11/88

تفسیز هَضَػی لزآى کزین ٍ

آشٌبیی ثب هجبًی دفبع همذس ٍ

فبرسی پیش داًشگبّی

سثبى ػوَهی

سثبى پیش داًشگبّی

تبریخ فزٌّگ ٍ توذى اسالهی ٍ

اًذیشِ اسالهی 1

82/11/01

فبرسی ػوَهی

-

اًذیشِ ٍ ٍصبیبی اهبم (رُ)

فبرسی پیش داًشگبّی

یبدآٍری:
-

لطفبً ّوشهبى ثب درٍس ػوَهی ٍ پیش داًشگبّی ،درٍس تخصصی لیذ ًفزهبئیذ.

-

ثب تَجِ ثِ ٍاگذاری هسؤلیت ثزگشاری اهتحبًبت ثِ داًشکذُ ّب ضزٍری است هتٌبست ثب فضب ٍ اهکبًبت هَجَد در داًشکذُ ،ثزًبهِ ریشی اهتحبًبت صَرت گیزد

-

ثزًبهِ ریشی اهتحبًبت درٍس ّز داًشکذُ ٍ تؼییي ٍلت اهتحبى ثِ ػْذُ داًشکذُ هزثَطِ هی ثبشذ

-

ثب تَجِ ثِ تغییز کبرثزی طجمِ دٍم داًشکذُ فٌی ٍ هٌْذسی  8اس ثزگشاری اهتحبى در کالس ّبی آى طجمِ خَدداری گزدد

محل برگساری امتحانات نیمسال اول : 99-99
نام دانشکده

محل برگساری امتحانات

نام دانشکده

محل برگساری امتحانات

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

دامپزشکی

طبقه اول فنی و مهندسی 8

علوم انسانی

علوم انسانی

دروس عمومی

تمام فضاهای سایت مرکزی با هماهنگی دانشکده های

پرستاری و مامایی

پرستاری و مامایی

مربوطه

 از برگساری امتحان در محل سمعی و بصری خودداری گردد .جذول برگساری امتحانات دروس تخصصی نیمسال اول98-99
ردیف

تاریخ امتحانات

.1

98/11/14

.2

98/11/15

.3

98/11/16

.4

98/11/17

.5

98/11/18

.6

98/11/19

.7

98/11/11

.8

98/11/22

.9

98/11/23

.11

98/11/24

.11

98/11/25

.12

98/11/26

جلسه اول ساعت 8

جلسه دوم ساعت11

جلسه سوم ساعت 14

