
 

 

  دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز  0199-0011لی  ـال تحصیـی سـم آموزشـویـتق

 
 حذف و اضافه شروع کالسها انتخاب واحد اینترنی

 حذف نهایی

  (آموزش دانشکده )توسط کارشناس
 امتحانات پایان کالسها

بین دو  تعطیالت

 نیمسال

 نیمسال اول

 51/6/5911شنبه  * 

 لغايت

 51/6/5911چهار شنبه 

  9911ورودی های ماقبل 

 22/6/5911شنبه 

 
متعاقباً  9911دانشجویان ورودی 

 .اعالم می شود

 1/7/5911يکشنبه 

 لغايت

 8/7/5911سه شنبه 

متعاقباً  9911دانشجویان ورودی  
 اعالم می شود.

 5911/ 51/1شنبه 

 لغايت

 56/1/5911يکشنبه 
              کلیه ورودی ها

پنج شنبه 

58/51/5911 
            کلیه ورودی ها

  21/51/5911شنبه 

 لغايت

 2/55/5911پنج شنبه 
              کلیه ورودی ها

 4/55/5911شنبه 

 لغايت

 56/55/5911جمعه

 نیمسال دوم

 55/55/5911شنبه 

 لغايت

 51/55/5911پنج شنبه 

 58/55/5911شنبه 

 2/52/5911شنبه 

 لغايت

 1/52/5911سه شنبه 

 5/9/5411شنبه سه         

 لغايت

 2/9/5411يکشنبه 

 9/4/5411پنج شنبه

      1/4/5411شنبه 

 لغايت

 57/4/5411پنج شنبه 

- 

 دوره تابستان

 51/4/5411سه شنبه 

 لغايت

 56/4/5411چهارشنبه
 4/6/5411پنج شنبه - - 26/4/5411شنبه 

 6/6/5411شنبه 

 لغايت

 55/6/5411پنج شنبه 

- 

 

 .در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی ، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود 

  پس از هر امتحان می باشد. روز 51مهلت اعالم نمرات و ثبت در سیستم آموزش دانشگاه توسط اساتید محترم تا 

  دانشجويان تحصیالت تکمیلی نمی باشد.حذف و اضافه و حذف نهايی شامل 

  تاريخ امتحانات پايان نیمسال به هیچ وجه جابه جا نشود. 

  عاقبًا اعالم خواهد شد.ت)کلیه مقاطع ( م 5911زمان ثبت نام دانشجويان ورودی 

 



 

 

 نکات مهم

 جرای برنامه های آموزشی در قالب ارائه دروس نظری و عملی به شکل مجازی )غیر حضوری( خواهدبود.ا 

  برنامه زمانبندی شده بعدا اعالم خواهد شد. )دروس نظری و کارآموزی(، صورت نیاز به ارائه آموزشها به شکل حضوریدر 

 .نرم افزار مورد استفاده برای ارائه دروس به شکل مجازی سامانه نويد خواهد بود 

 های تکوينی صورت پذيرد.پیشنهاد میگردد از ابتدای نیمسال تحصیلی ارزشیابی پیشرفت دانشجويان از طريق آزمون 

 .پیش بینی اولیه برگزاری آزمونها به شکل مجازی )غیر حضوری( می باشد که از طريق سامانه های سجاب و فراديد صورت خواهد گرفت 

 نی استفاده شده و سهم کمتری به آزمونهای مجازی برای واقعی کردن ارزيابی ها و کم کردن احتمال بروز تخلف در آزمونهای مجازی پیشنهاد میگردد از روشهای مختلف ارزشیابی تکوي

 )غیرحضوری( که در سامانه های آزمون ساز برگزار میگردد داده شود.

  است ممکن ممکن است بعضی از تاريخ های پیشنهادی تغییر يابد.در صورت امکان فروکش نمودن بیماری و مهیا شدن امکان حضور دانشجويان  51متناسب با شرايط بیماری کوويد

  .آزمونهای پايان ترم به شکل حضوری برگزار گردد

 الزم به شکل غیر حضوری و از طريق  برنامه ريزی برای انجام فرايند های اداری و آموزشی مرتبط با انتخاب واحد در نیمسال آينده به شکلی صورت خواهد گرفت که کلیه اقدامات

                                                                                        سامانه صبا انجام پذيرد.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 دانشگاه مدیریت امورآموزشی                                                      

 


