
 

 

 1398-99ل نیمسال اوّ
 98 شهریور 22الی  9 2از تاریخ  انتخاب واحد بصورت اینترنتی

  شهریور 11الی  9  شهریور 5الی  2 و ماقبل 95ورودی 

  شهریور 15الی  12 شهریور 11الی  6 96ورودی 

  شهریور 19الی  16 شهریور 17الی 12 97ورودی 

 شهریور 22الی  20 شهریور 22الی  18 هاانتخاب واحد کلیه ورودی 

 98 شهریور 23 هاشروع کالس

 98مهر  8الی  6   98 مهر 3الی  1 حذف و اضافه

 98 دی 6لغایت  درسحذف تک

 98 دی 13آذر الی  30 ارزیابی کیفیت تدریس اساتید

 98 دی 12  هاپایان کالس

 98 بهمن 3 لغایت دی 21 نیمسالامتحانات پایان 

 
 تذکرات مهم:

 .استگلستان  ۀبدلیل تغییر سامانو حذف و اضافه، تغییرات در بازه انتخاب واحد  -1

در هر مقطع تحصیلی، در صورتی  ، هر دانشجوجامع آموزشی دانشگاه نامهشیوه 13ماده  3بر اساس تبصرۀ  -2

منع تحصیل آموزشی نداشته باشد، بایستی در ابتدای هر نیمسال انتخاب واحد اینترنتی را انجام دهد، در که 

 شود. غیر اینصورت منصرف از تحصیل شناخته می

روز پس از هر امتحان  10سط مدرّسان محترم تا مهلت اعالم نمرات و ثبت و تأیید در سامانه جامع آموزشی تو -3

 خواهد بود. 1398بهمن  13و حداکثر تا تاریخ 

http://birjand.ac.ir/file/download/regulation/1559758535-.pdf


 

 

 1398-99 موّدنیمسال 
 98بهمن  18الی  12از تاریخ  انتخاب واحد بصورت اینترنتی

  بهمن 12 و ماقبل 95ورودی 

  بهمن 13 96ورودی 

  بهمن 14 97ورودی 

  بهمن 15 98ورودی 

 بهمن 18الی  16 هاورودی انتخاب واحد کلیه 

 98بهمن  19 هاشروع کالس

 98بهمن  30الی  28 حذف و اضافه

 99خرداد  9لغایت  درسحذف تک

 ارزیابی کیفیت تدریس اساتید
 99خرداد  2لغایت  اردیبهشت 20

 99خرداد  16لغایت  3

 99خرداد  29  هاپایان کالس

 (غیرحضوری) نیمسالامتحانات پایان 

 99تیر  5خرداد تا  22

 99تیر  12تا خرداد  31

و  دانشجویانهماهنگی تواند با تاریخ امتحان می)

 (تیر منتقل شود. 31الی  14آموزش دانشکده به بازه 

 (حضوریمرداد ) 7سه شنبه  جامع امتحان کتبیبخش برگزاری 

 جامع امتحان شفاهیبخش برگزاری 
 (حضوریمرداد ) 8چهارشنبه 

 وریبصورت غیرحض ونآزم یا تا یک هفته پس از بخش کتبی

 های عملی برگزاری کالس

 (دروس عملی و بخش عملی دروس نظری/عملی)
 99 مرداد 10تا  تیر 14

 مرداد 10  مهلت ثبت نمرات دروس نظری

 مرداد 15 عملیمهلت ثبت نمرات دروس 

 مرداد 20 مهلت درخواست تجدیدنظر دانشجو 


