تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی  59-59موسسه آموزش عالی مارلیک
طریقه

نوع عملیات

زمان شروع

زمان پایان

انتخاب واحد

 7شهریور 49

 01شهریور 49

اینترنت

ثبت نام با تأخیر

 01شهریور 49

 04شهریور 49

اینترنت

کالسها

 21شهریور 49

 07دی 49

حذف و اضافه

 9مهر 49

 5مهر 49

اینترنت

 06آذر 49

 07آذر 49

مراجعه
حضوری

امتحانات

 04دی 49

 0بهمن 49

اعالم نمرات

 04دی 49

 6بهمن 49

اینترنت

 04دی 49

 00بهمن 49

اینترنت

حذف تک درس
(اضطراری)

انجام

تذکرات مهم
 -0در صورتیکه هر دانشجویی در زمان مقرر
اقدام به انتخاب واحد ننماید ،طبق ماده 3
آییننامه آموزشی ،در صورت داشتن عذر موجه
آن نیمسال قادر به ادامه تحصیل نخواهد بود
اما آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو
محسوب میشود.
 -2حضور در همه کالسها به صورت دائم
الزامی است و در صورت غیبت بیش از 3
جلسه ،نمره درس مذکور صفر منظور خواهد
شد (ماده  09آیین نامه آموزشی).
 -3دانشجو بعد از تاریخ حذف و اضافه به هیچ
عنوان قادر به تغییر برنامه و حتی تغییر گروه
کالسی نخواهد بود.
 -9غیبت پیش از حذف و اضافه نیز جزو
غیبتهای مجاز دانشجو محسوب می شود حتی
اگر درس مذکور در زمان حذف و اضافه اخذ
شده باشد و در صورت غیبت از تعداد جلسات
مجاز دانشجو برای غیبت کسر خواهد شد (ماده
 09آیین نامه آموزشی ،تبصره .)2

درخواست
تجدیدنظر نمرات

 -5دانشجویی مجاز به حذف اضطراری و یا
تکدرس می باشد که تعداد غیبتهای آن کالس
بیش از  3جلسه نباشد و موضوع به تأیید استاد
درس برسد در غیر اینصورت نمره دانشجو در
درس مذکور صفر منظور خواهد شد .ضمناً
دروس عملی قابل حذف نیستند( .ماده  01آیین
نامه آموزشی).
 -6در صورت غیبت غیرموجه در جلسه امتحان
به منزله اخذ نمره صفر در آن درس است،
تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده شورای
آموزش دانشگاه است (ماده  05آیین نامه
آموزشی).
 -7زمان درخواست تجدید نظر ،نهایتاً یک
هفته پس از اعالم نمره توسط استاد است.

