
 
سال-ماه-روز نوع فعالیت آموزشی  

 1397-98شدگان سال تحصیلی  از پذیرفته نویسی نام
سازمان  نویسی  نامه نام شیوهاستناد  به

 سنجش و اینترنتی
15/06/1397 دوم سال نیمنامه کارشناسی ارشد و دکتري  آخرین مهلت دفاع از پایان  

 :صورت اینترنتی طبق برنامه زیر ما بهاول (توسط خود دانشجو) پس از مشورت با استاد راهن سال نیمواحد  بانتخا
  10/06/1397و  11 مورخشنبه  روزهاي شنبه و یک ،و ماقبل 93هاي  ورودي
  12/06/1397و  13شنبه مورخ  زهاي دوشنبه و سهرو 94هاي  ورودي
  13/06/1397و  14شنبه مورخ  شنبه و چهار سهروزهاي  95هاي  ورودي
 انتخاب واحد دسته جمعی توسط دانشکده و تحویل برگ انتخاب واحد به دانشجو  97هاي  ورودي

  15/06/1397و  16شنبه و جمعه مورخ  زهاي پنجاند، رو موفق به انتخاب واحد نشده روزهاي یادشدهدانشجویانی که در 

16/06/1397 تا 10/06/97  

18/07/1397 97-98 اول سال نیممهلت درخواست مرخصی تحصیلی در آخرین   
14/10/1397 تا 24/06/97 ها و پایان کالس آغاز  

و پرینت لیست حضور و غیاب توسط اساتید  اول توسط دانشجو و اساتید راهنما سال نیمرویت چک لیست انتخاب واحد 
 محترم

27/06/1397 تا 24/06/97  

31/06/1397 پایان مهلت ارائه درخواست بررسی مشکالت انتخاب واحد توسط دانشجو در فرم ویژه به مدیران آموزش دانشکده  
03/07/1397 تا 01/07/97 صورت اینترنتی) جذف و اضافه (به  

29/09/1397 تا 01/09/97 و پایان تحویل فرم تغییر رشته و تغییر رشته توأم با انتقال به متقاضیان از طریق آموزش دانشکده آغاز  
27/09/1397 تا 25/09/97 نامه آموزشی) آئین 17صورت دستی در دانشکده با رعایت (مفاد ماده  اول به سال نیمدرس  پایان مهلت حذف تک  

05/10/1397 هاي مربوطه اسامی دانشجویان داراي غیبت بیش از حد مجاز به مدیریت امور آموزشی دانشگاه  و دانشکدهآخرین مهلت اعالم   
12/10/1397 آخرین زمان تحویل برگ حضور و غیاب دانشجویان  

 ها آزمونو پایان  آغاز
 دروس معارف و آشنایی با دفاع مقدس

27/10/1397 تا 15/10/97  
27/10/1397و  20/10/97  

  نامه  آئین 30و  29در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظیر عدم درج نمره، قرار گرفتن در وضعیت اخراجی بر اساس ماده  سال نیماز مشاهده کارنامه هر دانشجو پس
به مدیر محترم گروه آموزشی مربوطه  کپی آخرین کارنامه تحصیلی پیوست آموزشی و ... در اسرع وقت ملزم به تکمیل فرم ویژه بررسی مشکالت آموزشی دانشجویان و ارائه آن به

دانشجو آنرا به دفتر معاون  درخواستحداکثر دو روز پس از تاریخ  ،هاي آموزشی در صورت تائید به درخواست دانشجو، مدیران محترم گروه خواهند بود. جهت رسیدگی سریع
رسال خواهد نمود. بدیهی است دانشجویانی که در موعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمایند در خواست آنها مورد بررسی قرار نخواهد آموزشی دانشکده و یا مدیر آموزشی دانشکده ا

 کرفت.

 مربوطه نمره  آزموندر د بود و در صورت عدم شرکت دانشجو ندرس و اضطراري قابل حذف نخواه صورت تک بر اساس مصوبه شوراي آموزشی دانشگاه دروس عملی با کد مستقل، به
 صفر درج خواهد شد.

 طور اختیاري حذف ننمایند، آموزش دانشکده نسبت به حذف دروس اضافی از آخر فرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود. که دانشجویان مشروط دروس اضافی خور را به در صورتی 

 در صورت وجود مغایرت در اسرع وقت موضوع را به آموزش دانشکده کتباً گزارش نماید.لیست الزم است که دروس انتخاب شده را کنترل و  دانشجو پس از رویت چک 

 باشد، در غیر  نیاز دروس انتخابی و ضوابط دروس معارف (هر دانشجو فقط مجاز به انتخاب یک درس از دروس معارف اسالمی می دانشجویان الزم است در انتخاب واحد پیش
 باشند. دانشجویان ترم آخر از این امر مستثنی میرا رعایت نمایند.  ،ی هر دو درس معارف اسالمی حذف خواهد شد)صورت طبق مصوبه شوراي آموزش این

 باشد. پس از بازه امتحانی برگزاري هرگونه آزمون نظري و عملی ممنوع می 

 ���ه و �: �د�یت ا�ور آ�وز�ی دا�ه ��ا�

 الیبسمه تع
 70/40/98مصوب شوراي آموزشی دانشگاه مورخ  دانشگاه مراغه 9813-89حصیلی اول سال ت سالنیمتقویم آموزشی 



 
 سال-ماه-روز نوع فعالیت آموزشی

 :زیرصورت اینترنتی طبق برنامه  (توسط خود دانشجو) پس از مشورت با استاد راهنما به دوم سال نیمانتخال واحد 
 06/11/1397و  7 شنبه مورخ روزهاي شنبه و یک ،و ماقبل 93هاي  ورودي
 07/11/1397و  8 شنبه مورخ دوشنبه و یکروزهاي  94هاي  ورودي
 08/11/1397و  9 شنبه مورخ سهشنبه و دوروزهاي  95هاي  ورودي
 9/11/1397و  10 شنبه مورخ شنبه و چهار روزهاي سه 97هاي  ورودي

 11/11/1397و  12شنبه و جمعه مورخ  د، روزهاي پنجان موفق به انتخاب واحد نشده روزهاي یادشدهدانشجویانی که در 

 12/11/1397 تا 06/11/97

 ---- روز پس از برگزاري آزمون 15روز و تحصیالت تکمیلی  10، کارشناسی 97-98اول  سال نیممهلت ثبت موقت نمرات پایان 
 ---- ثبت اعتراض توسط دانشجو پایان مهلت روز پس از 3، 97-98اول  سال نیمپایان مهلت ثبت نهایی نمرات 

 30/11/1397 97-98دوم  سال نیممهلت درخواست مرخصی تحصیلی در آخرین 
 19/11/1397 تا 13/11/97 دوم توسط دانشجو و اساتید راهنما و پرینت لیست حضور و غیاب توسط اساتید محترم سال نیمرویت چک لیست انتخاب واحد 

 17/03/1398 تا 13/11/97 ها و پایان کالس آغاز
 01/12/1397 تا 27/11/97 اول توسط آموزش دانشکده سال نیمهاي  بررسی مشروطی
 25/11/1397 تا 23/11/97 صورت اینترنتی) جذف و اضافه (به

 11/12/1397 جویان مشروطی توسط آموزش دانشکدهحذف واحد اضافی دانش
 31/02/1398 تا msrt.gov.irwww. 01/02/98 :نشانیتکمیل فرم میهمانی، میهمانی دائم و انتقال در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به 

 31/02/1398 تا 01/02/98 تغییر رشته توأم با انتقال به متقاضیان از طریق آموزش دانشکده تغییر رشته و و پایان تحویل فرم آغاز
 31/02/1398 تا 29/02/98 نامه آموزشی) آئین 17صورت دستی در دانشکده با رعایت (مفاد ماده  به دوم سال نیمدرس  پایان مهلت حذف تک

 8/03/1398 هاي مربوطه آخرین مهلت اعالم اسامی دانشجویان داراي غیبت بیش از حد مجاز به مدیریت امور آموزشی دانشگاه  و دانشکده
 13/03/1398 تحویل برگ حضور و غیاب دانشجویان آخرین زمان

 ها آغاز و پایان آزمون
 دروس معارف و آشنایی با دفاع مقدس

 30/03/1398 تا 18/03/98
 30/03/1398و  23/03/98

 ---- روز پس از برگزاري آزمون 15روز و تحصیالت تکمیلی  10، کارشناسی 97-98سال دوم  پایان مهلت ثبت موقت نمرات نیم
 ---- روز پس از پایان مهلت ثبت اعتراض توسط دانشجو  3، 97-98سال دوم  پایان مهلت ثبت نهایی نمرات نیم

 31/04/1398 آخرین مهلت اعالم دانشجویان رتبه اول به امور آموزشی جهت اقدام در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور
 14/04/1398 تا 01/04/98 انتخاب واحد درس پروژه و کارآموزي در تابستان

 10/05/1398 تا 29/04/98 ها سال دوم توسط آموزش دانشکده هاي نیم بررسی مشروطی
 31/05/1398 هاي آموزشی و ثبت در سیستم سماء سال دوم توسط گروه هاي درسی نیم آخرین مهلت تنظیم نهایی برنامه

 31/06/1398 به مدیریت امور آموزشی 98آخرین مهلت اعالم نمرات کارآموزي و پروژه انتخاب شده در تابستان 
  نامه  آئین 30و  29در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظیر عدم درج نمره، قرار گرفتن در وضعیت اخراجی بر اساس ماده  سال نیمدانشجو پس از مشاهده کارنامه هر

کپی آخرین کارنامه تحصیلی به مدیر محترم گروه آموزشی مربوطه  پیوست آموزشی دانشجویان و ارائه آن بهآموزشی و در اسرع وقت ملزم به تکمیل فرم ویژه بررسی مشکالت 
دانشجو آنرا به دفتر معاون  درخواستهاي آموزشی در صورت تائید حداکثر دو روز پس از تاریخ  خواهند بود. جهت رسیدگی سریع به درخواست دانشجو، مدیران محترم گروه

واهد نمود. بدیهی است دانشجویانی که در موعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمایند در خواست آنها مورد بررسی قرار آموزشی دانشکده و یا مدیر آموزشی دانشکده ارسال خ
 نخواهد کرفت.

 مربوطه  ونآزمد بود و در صورت عدم شرکت دانشجو در ندرس و اضطراري قابل حذف نخواه صورت تک بر اساس مصوبه شوراي آموزشی دانشگاه دروس عملی با کد مستقل، به
 نمره صفر درج خواهد شد.

 طور اختیاري حذف ننمایند، آموزش دانشکده نسبت به حذف دروس اضافی از آخر فرم انتخاب واحد اقدام خواهد  که دانشجویان مشروط دروس اضافی خور را به در صورتی
 نمود.

 ت وجود مغایرت در اسرع وقت موضوع را به آموزش دانشکده کتباً گزارش نماید.لیست الزم است که دروس انتخاب شده را کنترل و در صور دانشجو پس از رویت چک 

 باشد، در غیر  نیاز دروس انتخابی و ضوابط دروس معارف (هر دانشجو فقط مجاز به انتخاب یک درس از دروس معارف اسالمی می دانشجویان الزم است در انتخاب واحد پیش
 باشند. را رعایت نمایند. دانشجویان ترم آخر از این امر مستثنی می ،و درس معارف اسالمی حذف خواهد شد)صورت طبق مصوبه شوراي آموزشی هر د این

 باشد. پس از بازه امتحانی برگزاري هرگونه آزمون نظري و عملی ممنوع می 

 ���ه و �: �د�یت ا�ور آ�وز�ی دا�ه ��ا�

 بسمه تعالی
 70/50/97دانشگاه مراغه مصوب شوراي آموزشی دانشگاه مورخ  9713-98تحصیلی سال دوم سالنیمتقویم آموزشی 

 


