تقويم ثبت نام تابستان  95دانشگاه آساد اسالمي واحد سنجان
 -1بزنامه ثبت نام (به صورت اينتزنتي):
از روز شنبه  95/03/29لغایت روز چهارشنبه 95/04/02
 -2بزنامه حذف و اضافه (به صورت اينتزنتي):
از روز شنبه  95/04/05تا روز چهارشنبه 95/04/09
 -3شزوع و پايان کالسها:
از روز شنبه  95/04/05تا روزپنجشنبه ( 95/05/28به مدت  8هفته)
 -4بزنامه امتحانات:
از روز شنبه  95/05/30تا روز پنجشنبه 95/06/04
---------------------------------------------------------------------------------------------

 اسایِ دسٍس دس دٍسُ تابستاى اختیاسی بَدُ ٍ کلیِ داًشجَیاى دس هقاطع کاسداًی ٍ کاسشٌاسی هیتَاًٌذ دس ّوِ ٍاحذّای
داًشگاُ آصاد اسالهی سشاسش کشَس (حذاکثش دس دٍ ٍاحذ داًشگاّی با احتساب ٍاحذ هبذا) با هعشفی ٍاحذ هبذا ثبت ًام
ًوایٌذ .لیکي دس دٍسُّای تحصیالت تکویلی (کاسشٌاسی اسشذ ٍ دکتشی) دس صَست هَافقت گشٍُ تخصصی ٍ هعاًٍت
آهَصشی ٍاحذ هبذا هیتَاًٌذ دس داًشگاُّای دیگش ثبت ًام ًوایٌذ.
 داًشجَیاى کاسداًی ٍ کاسشٌاسی حذاکثش ٍ 10احذ ،کاسشٌاسی اسشذ یک دسس ٍ داًشجَیاى دکتشا دٍ دسس جبشاًی هی تَاًٌذ دس
ایي دٍسُ اخز ًوایٌذ.
 داًشجَیاى کاسداًی ٍ کاسشٌاسی کِ با اخز ٍ 12احذ دسسی ،داًش آهَختِ هیتَاًٌذ ٍ 12احذ دسسی باقیواًذُ سا اخز ًوایٌذ.
 اخز دسٍس ٍصیت ًاهِ اهام (سُ) ٍ سٍخَاًی قشآى کشین عالٍُ بش حذاکثش تعذاد ٍاحذ قبَل رکش شذُ بالهاًع هیباشذ.
 اخز پایاى ًاهِ دس هقطع کاسشٌاسی اسشذ ٍ دکتشا دس تشم تابستاًی اهکاى پزیش ًیست.
 بشگضاسی اهتحاى جاهع دس دٍسُ تابستاى اهکاى پزیش ًویباشذ.
 شْشیِ ثابت دٍسُ تابستاى بشای داًشجَیاى کاسداًی ٍ کاسشٌاسی دس اصای اخز ٍ 6احذ دسسی ٍ کوتشً ،صف شْشیِ ثابت ٍ دس
صَست اخز بیش اص ٍ 6احذ تا حذاکثش ٍ 12احذ ،دٍسَم شْشیِ ثابت بِ ّوشاُ شْشیِ ٍاحذّای اًتخابی هیباشذ.
 شْشیِ ثابت دٍسُ تابستاى بشای داًشجَیاى کاسشٌاسی اسشذ بشابش یک سَم شْشیِ ثابت بِ ّوشاُ شْشیِ ٍاحذّای اًتخابی
هیباشذ.
 شْشیِ ثابت دٍسُ تابستاى بشای داًشجَیاى دکتشا بشابش یک سَم شْشیِ ثابت دٍسُ دکتشی بِ ّوشاُ شْشیِ هتغیش دسٍس دس
هقطع کاسشٌاسی اسشذ هیباشذ.
 داًشجَیاى هحتشم هی تَاًٌذ جْت تسشیع دس سًٍذ ثبت ًام ٍ اًتخاب ٍاحذ ٍ جلَگیشی اص اصدحام دس ایام ثبت ًام اص ّن اکٌَى
ًسبت بِ پشداخت شْشیِ تحصیلی خَد اقذام ًوایٌذ .شواسُ حساب

ّای هشبَط بِ سشتِ ّای هختلف دس سایت داًشگاُ

هَجَد استّ .وچٌیي جْت سفاُ حال داًشجَیاى پشداخت شْشیِ بِ صَست ایٌتشًتی اهکاى پزیش است.
 ثبت ًام فقط دس هَعذ هقشس صَست پزیشفتِ ٍ ثبت ًام داًشجَیاى دس خاسج اص هَعذ هقشس غیشقاًًَی هی باشذ.

حوزه معاونت آموزشی

