جدول زمان بندي تقويم دانشگاهي نيمسال اول 95- 96

رديف

دانشكده فني وحرفه اي شماره  1تبريز

عنوان برنامه اجرائي

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

ثبت نام دانشجويان انتقال آمده )مهمان  -انتقال دائم (

1395/06/11 1395/06/06

3

انتخاب واحد دانشجويان انتقال آمده)مهمان  -انتقال دائم (

1395/06/11 1395/06/06

5

حذف و اضافه

1395/07/01 1395/06/27

1

2

4

6
9

انتخاب واحد براي نيمسال اول1395/06/11 1395/06/06 95-96
شروع كﻼسهاي نيمسال اول 95-96

ثبت نام تك درس )معرفي به استاد(

هماهنگي با استاد جهت تعيين موضوع درس پروژه ) دانشجويان ترم ( 4

7

دريافت معرفي نامه كارآموزي ) دانشجويان ترم 2به بعد (

10

نقل وانتقال ) مهمان  -انتقال (

8

حذف اضطراري

 11آخرين مهلت تحويل ليست غائبين بيش ازحد به آموزش

12

14

13
15

پايان كﻼسها

امتحانات عملي

18

حضوري توسط خود دانشجو
در اين محدوده وبراساس زمانبندي سازمان مركزي

تحت وب با سامانه آموزشي "ناد"

_

در اين محدوده وبراساس زمانبندي سازمان مركزي

 1395/07/07 1395/07/03حضوري توسط خود دانشجو
 1395/07/07 1395/07/03حضوري توسط خود دانشجو

1395/07/14 1395/07/10

1395/9/25 1395/07/10
1395/09/30 1395/09/1

_
_

حضوري توسط خود دانشجواز كارشناس ارتباط باصنعت

يك درس تئوري  -بشرطي كه قبﻼ حذف نكرده باشدونيز با حذف درس  ،تعدادواحد هاي دانشجو كمتر از كف نباشد

اينترنتي در سامانه نقل وانتقال توسط خود دانشجو زمان دقيق متعاقبا اعﻼم مي شود.

 1395/10/4توسط اساتيد به آموزش
1395/10/09

_

 1395/10/8 1395/10/4دركارگاه وآزمايشگاه

توزيع كارت ورود به جلسه امتحان 1395/10/10 1395/10/04

اينترنتي از سيستم آموزشي "ناد"

1395/10/29 1395/10/25

حضوري توسط خود دانشجو

1395/11/20 1395/11/2

حضوري توسط خود دانشجو

امتحانات نيمسال اول 95-96

 17تحويل پروژه و گزارش كارآموزي توسط دانشجويان
16

1395/06/20

نحوه اجرا

آخرين مهلت اعﻼم نتايج

تسويه حساب فارغ التحصيﻼن

 19انتخاب واحد نيمسال دوم 95-96

 20شروع كﻼسهاي نيمسال دوم 95-96

1395/10/23 1395/10/11

_

1395/10/30

1395/11/07 1395/11/02
1395/11/09

_

_

توسط اساتيد اينترنتي درسايت

تحت وب با سامانه آموزشي "ناد"توسط خود دانشجو
حضور در تمامي كﻼسهاي درس از روز اول شروع ترم الزامي است

توجه * اين تقويم به استناد تقويم ارسالي از دانشگاه فني وحرفه اي تنظيم شده و پس از طرح دركميته منتخب آموزشكده به تصويب رسيده است .
**-انتخاب واحد دانشجويان جديد الورود توسط دانشكده انجام خواهد شد و مانند ساير دانشجويان درصورت ثبت نام در كﻼس ها حاضر
خواهند شد ) درصورت وجود كسري در زمان آموزش  ،تشكيل كﻼس جبراني الزامي است ( اداره خدمات آموزش 1395/05/18

