تقويم ترم تابستان سال تحصیلی 1397-98
دانشگاه شمال
ورودی

دانشكده

زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه

پرداخت شهريه

انتخاب واحد

حذف و اضافه

1398/04/02

1398/04/10

1398/04/16

1398/04/03

1398/04/11

1398/04/17

1398/04/04

1398/04/12

1398/04/18

ساعت و نحوه انجام آن

غير حضوري
95و ماقبل

فني و مهندسي
علوم انساني و تربيت بدني

9 - 24
11 - 24
غير حضوري

96و97

فني و مهندسي
علوم انساني و تربيت بدني

9 - 24
11 - 24
غير حضوري

كليه ورودي ها (تأخيري) و دانشجويان مهمان

9 - 24

بازه زماني كالس ها

شروع

پايان

1398/04/15

1398/05/24

امتحانات پايان نيم سال

دروس عملي و آزمايشگاهي

1398/05/19

1398/05/23

ساير دروس

1398/05/26

1398/05/30

تذكرات مهم:
 -1كليه دانشجويان بايد نسبت به پرداخت مالي شهريه مطابق جدول فوق اقدام نمايند در غير اين صورت امكان اخذ واحد براي ايشان فراهم نخواهد بود .در صورت بروز مشكل در پرداخت اينترنتي ،در
ساعات اداري روزهاي  98/04/02لغايت  98/04/04به امور مالي دانشگاه مراجعه نماييد.
 -2مسووليت عدم اطالع از آئيننامه و مقررات آموزشي به عهده دانشجو ميباشد.
 -3كليه دانشجويان ملزم به اخذ حداكثر  6واحد مي باشند به جز دانشجوياني كه ترم تابستاني ،ترم پاياني تحصيلشان مي باشد كه مجاز به اخذ حداكثر  8واحد مي باشند.
-4دانشجويان مهمان ملزم به رعايت قوانين اين دانشگاه ميباشند.
 -5چنانچه بر اساس موارد فوق و مطابق مقررات ،درس يا دروسي از طرف اداره آموزش دانشكده حذف گردد شهريه متغير آن مسترد نخواهد شد.
 -6دانشجوياني كه مشكل اخراجي يا اتمام سنوات دارند بايد براي رفع مشكل خود ،به اداره آموزش دانشكده مراجعه نمايند.
 -7دانشجوياني كه در نيمسال دوم سال تحصيلي  1397-98مهمان بوده اند بايد جهت ارسال ريز نمرات خود از دانشگاه مقصد به دانشگاه شمال اقدام نمايند تا انتخاب واحد آنها بامشكل مواجه نشود.
-8دانشجوياني كه بعد از تاريخ انتخاب واحد و با تأخير مراجعه نمايند بدون هيچگونه استثنائي (حتي دانشجوي ترم آخر ) حق انتخاب واحد ندارند.
-9باتوجه به احتمال حذف تعدادي از گروه هاي درسي به دليل عدم رسيدن به حد نصاب الزم ظرفيت ،دانشجويان موظفند دائما براي اطالع ازآخرين وضعيت واحدهاي انتخابي خود به وب سايت معاونت آموزشي مراجعه نمايند .درغيراين
صورت مسووليت عواقب بعدي ،به عهدهي شخص دانشجو ميباشد.
-10طبق تبصره  1ماده  17آيين نامه آموزشي ،غيبت در كالسهاي قبل از پايان زمان حذفو اضافه ،جزء غيبتهاي 3/16محسوب ميگردد.

حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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