جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 99-99
(دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج)

انتخاب واحد

 89/11/50الی 89/11/15

انتخاب واحد با تأخیر

 89/11/11الی 89/11/11

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود

 89/11/11الی 89/11/10

شروع کالس ها

89/11/11

حذف و اضافه

 89/11/11الی 89/11/51

حذف اضطراری

 88/51/12الی 88/50/51

ارزشیابی اساتید

 88/51/15الی 88/51/11

حذف غیبت کالسی

 88/51/12الی 88/50/51

امتحانات عملی

 88/50/50الی 88/50/11

پایان کالس ها

88/50/11

امتحانات پایان ترم

 88/50/12الی88/52/50

تذکر:
.1

انتخاب واحد کلیه مقاطع تحصیلی به صورت اینترنتی و مطابق جدول پیوست می باشد ،در صورت عدم انتخاب واحد
در زمان مقرر جهت نیمسا ل دوم  99-99مرخصی ثبت خواهد شد.

.2

دانشجویان به منظور جلوگیری از وقوع مشکالت ناشی از عدم پرداخت شهریه ،نسبت به تسویه حساب مالی با دانشگاه
قبل از زمان ثبت نام اقدام نمایند

.3

مسئولیت ناشی از عدم رعایت پیشنیاز ،رعایت سقف مجاز واحدهای درسی ،تقدم و تأخر واحدها به عهده دانشجو می
باشد و در غیراینصورت گروه آموزشی مجاز به حذف واحدهای درسی می باشد.

.4

از برگزاری امتحان در روز جمعه و روزهای خارج از تقویم اعالم شده خودداری گردد .

.5

برگزاری امتحانات عمومی در تاریخ های 99/33/21و 99/33/22و 99/33/23می باشد.

.6

دانشجویان می بایست پس از اتمام حذف و اضافه به منظور کنترل دروس و همچنین تأیید انتخاب واحد با در دست
داشتن یک نسخه پرینت نیمسال مذکور به گروه های آموزشی مراجعه نمایند.

.7

دانشجویان محترم می بایست در خصوص نحوه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال مذکور به پایگاه اینترنتی دانشگاه به
آدرس  www.iausdj.ac.irمراجعه نمایند.

(( معاونت علمی واحد ))

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی 89-88

عنوان دانشکده

تاریخ

کلیه رشته ها ورودیهای 82و80و ماقبل

 89/11/50الی 89/11/51

کلیه رشته ها ورودیهای  81و82و ماقبل

 89/11/52الی 89/11/59

کلیه رشته ها ورودیهای  89و ماقبل

 89/11/58الی 89/11/15

جدول زمانبندی انتخاب واحد باتأخیر نیمسال دوم سالتحصیلی 89-88

عنوان دانشکده

تاریخ

کلیه رشته ها ورودیهای 82و80و ماقبل

 89/11/11الی 89/11/11

کلیه رشته ها ورودیهای  81و82و ماقبل

 89/11/10الی 89/11/12

کلیه رشته ها ورودیهای  89و ماقبل

 89/11/10الی89/11/11

جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سالتحصیلی 89-88

عنوان دانشکده

تاریخ

کلیه رشته ها و ورودی ها

 89/11/11الی 89/11/51

دانشجویان جدیدالورود مهرماه 89در تمام زمان های فوق امکان انتخاب واحد دارند
((معاونت علمی واحد))

ردیف

تاریخ امتحانات

جلسه اول ساعت 9

جلسه دوم ساعت01

جلسه سوم ساعت 01

جلسه چهارم01

1

99/33/23

تاریخ تحلیل صدر اسالم و

انقالب اسالمی ایران

اندیشه اسالمی2

دانش جمعیت و خانواده

2

99/33/21

تفسیر موضوعی قرآن کریم

99/33/22

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

زبان کردی
آشنایی با مبانی دفاع مقدس و

فارسی پیش دانشگاهی و

زبان پیش دانشگاهی

زبان عمومی

اندیشه اسالمی 1

فارسی عمومی

اخالق اسالمی

اندیشه و وصایای امام (ره)

یادآوری:
-

لطفاً همزمان با دروس عمومی و پیش دانشگاهی ،دروس تخصصی قید نفرمائید.

-

با توجه به واگذاری مسؤلیت برگزاری امتحانات به دانشکده ها ضروری است متناسب با فضا و امکانات موجود در دانشکده ،برنامه ریزی امتحانات صورت گیرد

-

برنامه ریزی امتحانات دروس هر دانشکده و تعیین وقت امتحان به عهده دانشکده مربوطه می باشد

-

با توجه به تغییر کاربری طبقه دوم دانشکده فنی و مهندسی  2از برگزاری امتحان در کالس های آن طبقه خودداری گردد

محل برگزاری امتحانات نیمسال دوم : 99-99
نام دانشکده

محل برگزاری امتحانات

نام دانشکده

محل برگزاری امتحانات

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

دامپزشکی

طبقه اول فنی و مهندسی 2

علوم انسانی

علوم انسانی

دروس عمومی

تمام فضاهای سایت مرکزی با هماهنگی دانشکده های

پرستاری و مامایی

پرستاری و مامایی

مربوطه

 از برگزاری امتحان در محل سمعی و بصری خودداری گردد .جدول برگزاری امتحانات دروس تخصصی نیمسال دوم 99-99
ردیف

تاریخ امتحانات

.1

99/30/24

.2

99/30/25

.3

99/30/26

.4

99/30/27

.5

99/30/22

.6

99/30/29

.7

99/30/03

.8

99/34/33

.9

99/34/32

.11

99/34/30

.11

99/34/34

.12

99/34/35

جلسه اول ساعت 9

جلسه دوم ساعت00

تعطیل رسمی

جلسه سوم ساعت 01

