
  دانشگاه علوم پزشکی شاهرودشاغل به تحصیلدانشجویان محترم کلیه قابل توجه 

  1396-1397سال تحصیلی  اولتقویم دانشگاهی نیمسال 

  نوع انتخاب واحد
  تاریخ شروع

  انتخاب واحد

  تاریخ پایان

  انتخاب واحد
  دانشکدهتفکیک 

  کلیه دانشکده ها  18/6/1396  11/6/1396  تحت وبانتخاب واحد 

  15/6/1396  13/6/1396  حضوريانتخاب واحد 

  پرستاري و مامایی دانشکده

  دانشکده بهداشت

  دانشکده پزشکی

  پزشکیپیرادانشکده 

  

تاریخ شروع 

  کالسها

تاریخ پایان 

  کالسها

  تاریخ شروع   تاریخ حذف و اضافه

  ذف اضطراريح

تاریخ پایان حذف 

  اضطراري

 تاریخ شروع

  امتحانات

  پایانتاریخ 

  امتحانات

 25/6/1396  
  

 21/10/1396  
  

  11/7/1396تا  7/1396/ 10
  

  ها کلیه دانشکده

روز بعد از حذف 

  اضافه
14/9/1396  23/10/1396  

بمدت دو هفته 

پس از شروع 

  امتحانات

5/11/1396  

  

 :نکات قابل توجه

صورت می گیرد لذا در زمان شروع کالسها، با توجه به تاریخ مندرج در  ترم یک از سوي دانشگاهانتخاب واحد دانشجویان * 

جهت  بردآموزشی دانشکده می بایست جهت امضا برگه هاي پرینت شده از سوي دانشکده، به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

 موجود در "دروس ارائه شده"و  "برنامه هفتگی"اطالع از زمانبندي کالسها، می توانند به وب سایت دانشکده مراجعه و آیتم 

زمان انتخاب واحد قابل د و در همان روزهاي تعیین شده انجام می شو فقطانتخاب واحد  را مشاهده نمایند. "تابلو اعالنات"

براي بهبود کارایی از مرورگرهاي درج شده در صفحه ورود به سما وب شایان ذکر است جهت انجام انتخاب واحد .تمدید نمی باشد

  استفاده نمایید

لیست دروس گردد. لذا بمنظور انجام انتخاب واحد با داشتن دقت کافی، می بایست انجام می تحت وبدانشجویان انتخاب واحد * 

مشاهده  "تابلو اعالنات "از صفحه وب سایت دانشکده مورد نظر، آیتم  شماره درس و گروه مربوطهرا با  ارائه شده در گروه خود

آندسته از دانشجویانی که داراي مشکالت آموزشی می باشند انتخاب واحدهاي  و آنرا در فایل سما خود اضافه و انتخاب واحد نمایند. 

  .پذیردانجام  حضوري بصورتفقط می بایست می باشند،  اخذ دروس با سایر رشته هاویا خواستار 

عدم ثبت انتخاب واحد بعهده برروز مشکالت آموزشی ناشی از  تداخل دارند نمی باشد.* دانشجو به هیچ عنوان مجاز به اخذ دروسی که 

  .دانشجو می باشد

اخذ نمایند  ،می گردند می بایست آنرا در انتخاب واحد این دانشگاهبه سایر دانشگاهها میهمان دانشجویانی که درس یا دروسی را  *

به این دانشگاه "میهمان از سایر دانشگاهها"دانشجویان  انتخاب واحدثبت نام و  انتخاب واحد ایشان لغو می گردد.در غیر اینصورت 

  .می باشد شهریور ماه 15شهریور الی  13و در تاریخ  حضوريبصورت 

 انجام می پذیرد.فقط بصورت حضوري،دانشجویان و حذف اضطراري حذف و اضافه * 


