دانشکده فیزیک – دانشگاه تهران
تاریخهای مهم نیمسال اول
 ۴تا  ۱۱شهریور

ثبت نام و انتخاب واحد )به ترتیب نیاز به درس و با رعایت کامل پیشنیازها(

 ۱مهر

شروع کلهسها )غیبت در دو هفته ابتدای ترم مجاز نیست(

 ۳۱شهریور

تاریخ اعلم فراغت از تحصیل برای دانشجویان میهمان تکدرس

 ۱۰تا  ۱۲مهر

حذف ،اضافه یا تغییر دروس )حداکثر دو درس با رعایت کمترین و بیشترین تعداد واحدها(
آخرین مهلت درخواهست مرخصی تحصیلی )بدون نیاز به طرح در شورا( .مرخصی در نیمسال اول یا هسال آخر
مجاز نیست.

 ۱۵آبان تا  ۱۵آذر

مهلت درخواهست انتقال دائم ،تغییر رشته ،یا انتقال توام با تغییر رشته برای نیمسال بهار با رعایت شرایط لزم

 ۱۱تا  ۲۹آذر

بازه ارزشیابی درس ها توهسط دانشجویان )دیدن نمرات ترم بدون شرکت در ارزشیابی ممکن نیست(

 ۲۵تا  ۲۷آذر

حذف اضطراری )یک درس نظری به شرط غیبت کمتر از حد مجاز( .امکان حذف یا اضافه دروس پس از این
تاریخ وجود ندارد.
آخرین مهلت درخواهست مرخصی تحصیلی )با ارائه مدارک مستند و تصویب شوراهای دانشکده و پردیس(.
مرخصی در نیمسال اول یا هسال آخر مجاز نیست.
آخرین مهلت گزارش هرگونه اشکال در واحدهای ثبت شده به آموزش دانشکده

 ۲تا  ۴دیماه

کنترل نهایی دروس توهسط کارشناس آموزش :دروس مازاد )به دلیل عدم رعایت هسقف واحدها( از انتهای
لیست انتخابی دانشجو حذف خواهند شد.

 ۲۰دی

پایان رهسمی کلهسها

 ۲۳دیماه تا  ۴بهمن

امتحانات پایان ترم .دانشجو موظف اهست برنامه امتحانی خود را پیش از پایان کلهسها از هسامانه آموزش گرفته
و بررهسی کند) .غیبت غیر موجه :نمره صفر ،غیبت موجه :حذف درس(
آخرین مهلت ارائه مدارک پزشکی مستند برای غیبت  ۱۰روز پس از تاریخ برگزای امتحان اهست.

 ۷بهمن

ارائه پروژه های کارشناهسی مطابق برنامه اعلمی

 ۳۰بهمن

تاریخ اعلم فراغت از تحصیل برای دانشجویان نیمسال آخر )به شرط اعلم تمامی نمرات(

 ۵اهسفند

امتحان کتبی هماهنگ دروس معرفی به اهستاد )تکدرس( نیمسال اول :درخواهست تکدرس تنها پس از درج
تمامی نمرات دانشجو در کارنامه و محرز شدن فارغ التحصیلی امکان پذیر اهست .هماهنگی برای تکدرس با
اهستاد مربوطه باید در طول ترم توهسط دانشجو انجام بپذیرد .تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویانی که دروس
معرفی به اهستاد خود را با موفقیت بگذرانند ۱۵ ،اهسفند خواهد بود.

