
 

 

  مهم :ات تذکر

  روز آخر می باشد .  42بامداد روز اول لغایت ساعت  1محدوده زمانی تاریخ های اعالم شده از 

 هد انشجویان خوادر انتخاب کنترل روز ، ساعت ، کالس و محل آزمون دقت فرمایید ، زیرا عدم کنترل صحیح منجر به پیچیدگی انتخاب واحد و بروز خطا برای د

 شد .

 حتما کنترل تاریخ امتحان برایشان حذف شود ، در غیر اینصورت دانشجو امکان اخذ درس را نخواهد داشت . تاریخ امتحان آنها مشخص نیست دروسی که 

 ه، ازبهتر است در بخش تعریف دروس بصورت واقعی نیز در گروههای مجزا تعریف شد در چند گروه ارائه می گردند یا زن و مرد  دروسی که بصورت زوج و فرد 

 دروس چنددرج روزهای مختلف هفته در یک عنوان درس خودداری شود . با این روش مسئولیت تداخل ساعات کالسها برعهده سیستم و دانشجو بوده و ظرفیت 

 چک خواهد شد .  و هنگام اخذ درس گروهی بصورت سیستمی

 دد تا ارائه گر مجزاروژه ، برای دروس سمینار و پروژه به ازای هر استاد، درس در گروه نکته جدید : با توجه به مشکالت پیش آمده در ارزشیابی دروس سمینار و پ

 دانشجو برای ارزشیابی درس سایر اساتیدی که واحدی با آنها نداشته مجبور به پرکردن فرمها نباشد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به تفکیک رشته های دانشگاه 98-99  دوم جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال 
 

 تاریخ به روز عنوان رشته دانشکده ردیف

 پزشکی 1

 ) مقطع علوم پایه ()روزانه و پردیس(رشته  پزشکی

 
 10/00/98لغایت  10/00/98

 01/00/98لغایت  10/00/98 )روزانه و پردیس( دانشکده پزشکیو ارشد  PhDمقاطع

 10/00/98ت لغای 10/00/98 )روزانه و پردیس( داروسازیكليه رشته ها و  مقاطع  داروسازی 

 01/00/98ت لغای 98/ 10/00 دندانپزشکی )روزانه و پردیس( دندانپزشکی 4

 18/00/98ت لغای 10/00/98 پرستاری و مامایی و مقاطع كليه رشته ها پرستاری  و مامایی زنجان 3

 01/00/98ت لغای  10/00/98 و مقاطع پيراپزشکی و بهداشت كليه رشته ها پیراپزشکی و بهداشت 2

 01/00/98ت لغای 10/00/98 ابهر پرستاریو مقاطع  كليه رشته ها پرستاری ابهر 5

 01/00/98ت لغای 00/00/98 كليه رشته های دانشگاه و دانشجویان مهمان انتخاب واحد متأخرین 6

 در اتمام نيمسال تحصيلی  --------------------- بررسی اجرای تقویم آموزشی در دانشگاه 8
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