
 
 
 
 

 

علم و فن آوری شمس موسسه آموزش عالی 1401-1402سالتحصیلی  اولتقویم آموزشی نیمسال   
 

  

 تذکرات مهم

1-دانشجو الزم است در انتخاب واحد خود,پیشنیاز 

 دروس انتخابی و ضوابط دروس معارف را رعایت نماید.

2-دانشجو در هر ترم ملزم به انتخاب فقط یک درس از 

دروس گروه معارف می باشد.)به استثناء دانشجویان ترم 

 آخر(

-اخالق اسالمی-2و1دروس معارف شامل:اندیشه اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالم و -تاریخ تحلیلی صدر اسالم

انقالب اسالمی ایران و تفسیر موضوعی قرآن کریم -ایران

 می باشد.

با رعایت مقررات  دانشجو می تواندحذف و اضافه:-3

دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود  مربوطه,

را حذف و یا دو درس انتخابی خود را با دروس دیگر 

 جابه جا نماید.

دانشجو بعد از تاریخ حذف و اضافه به هیچ عنوان قادر 

 به تغییر برنامه و حتی تغییرگروه کالسی نخواهد بود.

4-در صورتیکه تعداد واحدهای دانشجوی مشروط بیش 

از 14 واحد باشد)به استثناء ترم آخر(,آموزش نسبت به 

حذف واحدهای اضافی از آخر فرم انتخاب واحد اقدام 

 خواهد نمود.

5-حذف تک درس)حذف اضطراری(:دانشجویی مجاز به 

حذف اضطراری یا حذف تک درس می باشد که تعداد 

غیبت هایش در آن کالس بیش از 3 جلسه نباشد و 

موضوع به تایید استاد برسد و همچنین تعداد واحدهای 

باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.در غیر اینصورت 

واهد نمره دانشجو در درس مربوطه,صفر منظور خ

 شد.ضمنا دروس عملی قابل حذف نیستند.

6-غیبت غیر موجه در جلسه امتحان به منزله اخذ نمره 

صفر در آن درس است.تشخیص موجه بودن غیبت بر 

 عهده شورای آموزش موسسه است.

 

 

نمره, جواحد,رعایت پیشنیاز,مغایرت دردانشجو موظف به کنترل موارد مندرج در برگه انتخاب واحد و کارنامه خود از قبیل:سقف مجاز انتخاب   

                                       عدم درج نمره و...و اعالم کتبی آن به آموزش,قبل از شروع نیمسال تحصیلی می باشد.

)واحد آموزش(                                                                                  

 

 نوع عملیات زمان شروع زمان پایان طریقه انجام

www.shamsist.ac.ir 71/06/1401  51/06/1401  
 انتخاب واحد

 

15/06/1401 مراجعه حضوری  12/05/1401  
 درخواست مرخصی تحصیلی

 

06/07/1401 مراجعه حضوری  28/06/1401  درخواست میهمان تک درس 

 15/10/1401  27/06/1401  
 شروع و پایان کالس ها

 

www.shamsist.ac.ir 10/07/1401  09/07/1401  

 حذف و اضافه

 
 

06/06/1401 مراجعه حضوری  01/06/1401  

ارائه مدارک و درخواست 

دانشجویان مشروط به 

 کمسیون بررسی موارد خاص

08/07/1401 مراجعه حضوری  04/07/1401  
 درخواست معرفی به استاد

 

 
www.msrt.ir/sites/ddstu 

31/04/1401  01/04/1401  

تکمیل فرم میهمانی,میهمانی 

 دائم و انتقال

 

 مراجعه حضوری
 

15/09/1401  14/09/1401  
حذف تک درس)حذف 

 اضطراری(

 10/11/1401  24/10/1401  
 شروع و پایان امتحانات

 


