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*
حذف اضطراري خاص دانشجویان مقاطع غیر تحصیالت تکمیلی است .**

کنترل نهایی به منظور رفع اشکاالت آموزشی برگ انتخاب درس نهایی دانشجو است و باید توسط کارکنان اداره خدمات آموزشی پردیس/ دانشکده مربوط بررسی و انجام شود .***
ارزشیابی الکترونیکی کالسهاي درس نیمسال1393-2****

*****

ثبت نام الکترونیکی دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه هاي آموزشی و مجوزهاي مربوط الزامی است.عدم ثبت نام رسمی منصرف از تحصیل محسوب می شود .

روز پس از هر امتحان تا تاریخ 1392/4/11می باشد.                                           معاونت آموزشی دانشگاه تهران مهلت اعالم نمرات و ثبت در سامانه دانشگاه توسط اساتید محترم تا 10

بسمه تعالی                      
مقاطع تحصیلی : کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري دانشگاه تهران تقویم آموزشی نیمسال دوم  سال تحصیلی 93-94
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از روز شنبه بیست و هفتم دي ماه تا روز شنبه چهارم بهمن ماه می باشد .(*) شروع ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94
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*
حذف اضطراري خاص دانشجویان مقاطع غیر تحصیالت تکمیلی است .                                                **

کنترل نهایی به منظور رفع اشکاالت آموزشی برگ انتخاب درس نهایی و وضعیت دانشچو دانشجو است و باید توسط کارکنان اداره خدمات آموزشی پردیس / دانشکده  مربوط بررسی و انجام شود.***

ارزشیابی الکترونیکی اساتید نیمسال (93-94-1)****

می باشد.***** روز پس از هر امتحان و حداکثر تا تاریخ 1393/11/5 مهلت اعالم نمرات و ثبت در سیستم جامع آموزش دانشگاه توسط اساتید محترم تا 10

می باشد. الی روز شنبه 1393/11/4 از روز شنبه مورخ  1393/10/27 : ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 ثبت نام 92-2
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از روز شنبه اول شهریور تا روز شنبه هشتم شهریور ماه می باشد  (*) شروع ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 1393-94

آذر

ثبت نام الکترونیکی دانشجویان محاز به ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه هاي آموزشی و مجوزهاي مربوط الزامی است . عدم ثبت نام رسمی منصرف از تحصیل محسوب می شوند .

بسمه تعالی               

مقاطع تحصیلی : کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري دانشگاه تهران تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-94


