
  بسمه تعالی

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند  90- 91تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 

  ** ثبت نام اصلی** 

 سال ورود  مقطع تحصیلی زمان و تاریخ انتخاب واحد

بهمن 14 جمعهروز ظهر  12تا ساعت  بهمن 13 پنجشنبهروز صبح  10از ساعت   
قبل و ما 87  کلیه مقاطع  

  کلیه ورودیها  کارشناسی ارشد

بهمن 15 شنبهروز ظهر  12تا ساعت  بهمن 14 جمعهروز  14از ساعت   88  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

بهمن 16 شنبهیکروز ظهر  12تا ساعت  بهمن 15 شنبهروز  14از ساعت   88  کارشناسی پیوسته 

بهمن 17 شنبهدوروز ظهر  12 تا ساعتبهمن  16 شنبهیکروز  14از ساعت   89  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

بهمن 18 شنبهسه روز صبح   10تا ساعت  بهمن 17 شنبهدوروز  14از ساعت   89  کارشناسی پیوسته 
همان روز 24تا ساعت  بهمن 18 شنبه سهروز صبح  11از ساعت    90  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

بهمن 20 پنجشنبهروز ظهر  12تا ساعت  بهمن 19 شنبهچهار روز صبح 10از ساعت    90  کارشناسی پیوسته 
  

** ثبت نام با تاخیر**   

 سال ورود  مقطع تحصیلی زمان و تاریخ انتخاب واحد

بهمن 24 شنبهدوروز ظهر  12تا ساعت  بهمن 23 شنبهیکروز  14از ساعت   
کلیه ورودیهای   +  کلیه مقاطع

  کارشناسی ارشدمقطع 
و ماقبل 88   

بهمن 25 سه شنبهروز ظهر  12تا ساعت  بهمن 24دوشنبه روز  14از ساعت  90 و 89    کلیه مقاطع   

    
  تاریخ شروع کالسها:

 26/11/90  

  تاریخ پایان کالسها:

 18/3/91  

  تاریخ شروع امتحانات:

 22/3/91  

  تاریخ پایان امتحانات:

 12/4/91  

  

** حذف و اضافه**   

 سال ورود  مقطع تحصیلی حذف و اضافهزمان و تاریخ 

اسفند 3 شنبهچهارروز ظهر  12تا ساعت  اسفند 2 شنبهسه روز  14از ساعت   و ماقبل 88  کلیه مقاطع 

اسفند 4 شنبهپنجروز  ظهر 12تا ساعت  اسفند 3 شنبهچهارروز  14از ساعت  89   کلیه مقاطع   

اسفند 5جمعه روزظهر  12تا ساعت  اسفند 4شنبه پنجروز  14از ساعت  90   کلیه مقاطع   

  

 :لطفاً تذکرات مهم ذیل را به دقت مطالعه فرمائید

ه .1 با توجه به اینکه فرآیند ثبت نام بصورت کامالً اینترنتی می باشد، لذا از  کلیه دانشجویان تقاضا می شود از هرگون

 د.ینخودداری فرماجداً در ایام ثبت نام مراجعه حضوری به واحد 

(به جز دانشجویان کارشناسی ارشد و  واحد درسی می باشند. 12انتخاب حداقل کلیه دانشجویان ملزم به .2

با آنها در غیر اینصورت برابر مقررات  )واحد می باشد 12دانشجویانی که تعداد واحدهای باقیمانده آنان کمتر از 

 .)واحد می باشد 10(حداقل واحد دانشجویان پاره وقت  رفتار خواهد شد.

   واحد می باشد ملزم به اخذ تمامی واحدهای باقیمانده  12واحدهای باقیمانده آنان کمتر از دانشجویانی که جمع .3

 می باشند.

کارشناس به  ،برای رفع مشکلهر چه سریعتر دارند تحصیلی دانشجویانی که مشکل اخراجی یا اتمام سنوات .4

 مربوطه مراجعه نمایند. رشته خودآموزش 

 دانشجو می باشد .شخص پیش نیاز به عهده  و  از مسئولیت رعایت انتخاب دروس همنی.5

واحد  14دارای شرایط مشروطی می باشند حق انتخاب واحد بیشتر از  90 -91 دانشجویانی که در نیمسال اول.6

 .و دانشجویان ترم آخر قرآن کریم )آموزش امام (ره ) و حضرت  یت(به استثناء دروس وص درسی را ندارند.

 .داشتد ناجازه انتخاب واحد نخواه ،تاریخ انتخاب واحد مراجعه نماینددانشجویانی که بعد از .7

کلیه ، قانونی رفیتظبا توجه به احتمال حذف تعدادی از گروههای درسی به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب .8

گروههای آموزشی پرتال شخصی خود و دانشجویان موظفند برای اطالع از آخرین وضعیت واحدهای انتخابی به 

 طه مراجعه نمایند.مربو

میهمان بوده اند باید جهت ارسال ریز نمرات به واحد های دیگر دانشگاهی  90 -91 دانشجویانی که در نیمسال اول.9

(در خود از دانشگاه مقصد به این واحد دانشگاهی اقدام الزم بعمل آورند تا با مشکل انتخاب واحد مواجه نگردند.

 مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود).صورت عدم ارائه نمرات میهمانی، 

 دانشجویان میهمان از سایر واحدهای دانشگاهی ملزم به رعایت ضوابط و مقررات این واحد دانشگاهی می باشند..10

درس  ،اخذ دروسی که تداخل زمانی در برنامه هفتگی دارند تحت هر شرایطی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت.11

 شد.یا دروس مربوطه حذف خواهند 

دانشجویان گرامی لطفاً در انتخاب واحد نهایت دقت را مبذول فرمائید، زیرا  شرکت در حذف و اضافه، منوط  .12

 به تسویه  حساب کامل  مالی خواهد بود.

 

 با تشکر                                        

 حوزه معاونت آموزشی واحد
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