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 خاتمه شروع

1 
گشٍُ  –استاد  -)ضاهل تعشیف دسسعلَم پایِ ٍ عوَهی تعشیف بشًاهِ ّفتگی دسٍس 

 تاسیخ اهتحاى ٍ صهاى اسائِ دسس( –دسسی 
10/9/97  28/11/97   

2 
 داًطکذُ ّا تعشیف بشًاهِ ّفتگی 

 )ضاهل تعشیف دسٍس، اساتیذ ٍ گشٍُ ّای دسسی(
17/9/97 28/11/97  

  10/11/97  22/10/97 اعالم هشخصی تحصیلی بِ اهَس آهَصش  3

4 
 بِ اهَس آهَصش 17اعالم اساهی داًطجَیاى تشم آخش ٍ هعذل باالی 

 ٍاحذ( 20)بشای ایجاد اهکاى اخز بیص اص  
22/10/97  10/11/97  

  17/11/97  13/11/97 کلیِ هقاطع ٍاحذثبت ًام ٍ اخز  5

 -  21/11/97یا  20 ضشٍع کالس ّا 6

  28/11/97  27/11/97 ٍ تحصیالت تکویلی کاسضٌاسیهقاطع حزف ٍ اضافِ  7

  15/12/97  21/11/97 بشگضاسی اهتحاًات فاسغ التحصیلی 8

  13/3/98  4/12/97 حزف اضطشاسی 9

10 
 ٍاحذّای اخز ضذُ داًطجَیاىکٌتشل هقشسات آهَصضی دس 

تعذاد حزفْا، کٌتشل )ضاهل: سعایت حذاقل ٍ حذاکثش تعذاد ٍاحذّا، سعایت ضَابط پیص ًیاصی ٍ ّن ًیاصی( ٍ

 اعوال حزف ّای آهَصضی الصم پس اص کٌتشلْای فَق  آساء ٍ یا اسسال فشم کویتِ ٍ

4/12/97  15/12/97  

 28/1/98  11/12/97  هَجِ اعوال حزف ّای 11

12 
  ٍ ، عذم هشاجعِ ، اتوام سٌَات بشسسی ٍضعیت داًطجَیاى فاقذ ضشایط اداهِ تحصیل

 اعالم بِ کویتِ هٌتخب داًطگاُ
5/12/97  28/2/98  

  21/1/98 5/12/97 اعالم ٍضعیت تحصیلی داًطجَیاى بِ خاًَادُ ّا 13

  22/3/98 پایاى کالسْا 14

  23/3/98 ی پشدیسپایاى کالسْا 15

   29/3/98  25/3/98 ٍ کالسْای جبشاًیاهتحاًات آصهایطگاُ ّا ٍ کاسگاُ ّا 16

 15/4/98یا  12/4/98  1/4/98 اهتحاًات پایاى ًیوسال 17

  25/4/98 آخشیي فشصت ٍسٍد ٍ تاییذ ًوشات تَسط اساتیذ دس هقطع کاسضٌاسی  18

  5/5/98 کاسضٌاسیآخشیي فشصت تاییذ ٍ اسسال ًوشات تَسط داًطکذُ ّا دس هقطع  19

20 
 آخشیي فشصت ٍسٍد ٍ تاییذ ًوشات تَسط اساتیذ دس هقطع تحصیالت تکویلی

 )ٍ دسٍس پشٍطُ داس هقطع کاسضٌاسی( 
5/5/98  

21 
 تکویلیآخشیي فشصت تاییذ ٍ اسسال ًوشات تَسط داًطکذُ ّا دس هقطع تحصیالت 

 )ٍ دسٍس پشٍطُ داس هقطع کاسضٌاسی( 
13/5/98  

22 
فشاغت اص تحصیل داًطجَیاًی کِ کلیِ ًوشات آًْا بِ آهَصش داًطگاُ سسیذُ  ٍ اعالم 

 جْت اًجام اهَس فاسغ التحصیلی خَد هشاجعِ ًذاضتِ اًذ
11/6/97 
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