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*
. حذف اضطراري خاص دانشجويان مقاطع غير تحصيالت تكميلي است  **

.دانشكده مربوط بررسي و انجام شود /   كنترل نهايي به منظور رفع اشكاالت آموزشي برگ انتخاب درس نهايي دانشجو است و بايد توسط كاركنان اداره خدمات آموزشي پرديس ***

1393-2ارزشيابي الكترونيكي كالسهاي درس نيمسال****

*****

.عدم ثبت نام رسمي منصرف از تحصيل محسوب مي شود .ثبت نام الكترونيكي دانشجويان مجاز به ادامه تحصيل در كليه مقاطع تحصيلي بر اساس مقررات و آيين نامه هاي آموزشي و مجوزهاي مربوط الزامي است

معاونت آموزشي دانشگاه تهران.                                           مي باشد1392/4/11 روز پس از هر امتحان تا تاريخ 10مهلت اعالم نمرات و ثبت در سامانه دانشگاه توسط اساتيد محترم تا 

                                                                                                                                                                                   بسمه تعالي                      

كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه تهران:  مقاطع تحصيلي 93-94آموزشي نيمسال دوم  سال تحصيلي تقويم                          
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(*). از روز شنبه بيست و هفتم دي ماه تا روز شنبه چهارم بهمن ماه مي باشد 93-94شروع ثبت نام نيمسال دوم سال تحصيلي 
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.                                                حذف اضطراري خاص دانشجويان مقاطع غير تحصيالت تكميلي است **

.دانشكده  مربوط بررسي و انجام شود/   كنترل نهايي به منظور رفع اشكاالت آموزشي برگ انتخاب درس نهايي و وضعيت دانشچو دانشجو است و بايد توسط كاركنان اداره خدمات آموزشي پرديس ***

(93-94-1)ارزشيابي الكترونيكي اساتيد نيمسال ****

.مي باشد 1393/11/5حداكثر تا تاريخ از هر امتحان و  روز پس 10تا مهلت اعالم نمرات و ثبت در سيستم جامع آموزش دانشگاه توسط اساتيد محترم *****

. مي باشد1393/11/4  الي روز شنبه 1393/10/27 از روز شنبه مورخ  93-94ثبت نام نيمسال دوم سال تحصيلي  : 92-2ثبت نام    

معاونت آموزشي دانشگاه تهران
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(*) از روز شنبه اول شهريور تا روز شنبه هشتم شهريور ماه مي باشد  1393-94  شروع ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي 
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.عدم ثبت نام رسمي منصرف از تحصيل محسوب مي شوند .    ثبت نام الكترونيكي دانشجويان محاز به ادامه تحصيل در كليه مقاطع تحصيلي بر اساس مقررات و آيين نامه هاي آموزشي و مجوزهاي مربوط الزامي است 

بسمه تعالي               
                                                                                                                                                                                   

كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه تهران:  مقاطع تحصيلي 93-94آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي تقويم                          


