بسم تعالی

شماره/666515 :د6/
تاریخ6915/85/80 :
پیوست :ندارد

معاونت آموزشی

دانشکده های تابعه و مجتمع های آموزش عالی سالمت اهر/بناب /مرند /میانه
موضوع  :تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 79-79

با سالم و احترام به استحضار می رساند با عنایت به درخواست دانشکده پرستاری و مامایی با
نامه شماره /128414د 4/مورخ  69/4/3در مورد افزایش دو روز بازه امتحانی نيمسال اول 69/69
تقویم دانشگاهی ویاد آوری دانشکده داروسازی در خصوص تعطيلی روزهای 2و 6مهر ماه که ایام
حذف و اضافه تعيين شده بود مراتب در شورای آموزشی  69/9/9دانشگاه مطرح و مصوب شد :
اوال  :درصورت تشخِيص نياز در شورای آموزشی دانشکده سه روز به بازه امتحانات نيمسال
اول اضافه شود.
ثانيا  :با عنایت به این که ایام حذف و اضافه نيمسال اول روزهای  2و 6مهرماه 69
تعطيل می باشد دو روزبه روزهای قبل اضافه و حذف و اضافه روزهای 41-6-2و 44مهر ماه تعيين
گردد.
عليهذا جهت مز ید استحضار در زیر متن تقویم دانشگاهی مصوب قبلی و اصالحات انجام گرفته با
خط قرمز رنگ به شرح زیر اعالم می شود خواهشمند است دستور اقدام الزم صادر فرمایيد.
تقویم آموزشی مصوب شورای آموزشی مورخ  62/4/62دانشگاه :
نیمسال اول :
 -1ثبت نام ( انتخاب واحدالکترونیکی )
-0شروع کالسها
-3حذف و اضافه

 02لغایت 66/6/02
 66/6/ 02شنبه
 8و 6مهر 66

اصالح بند3

8و6و12و 11مهر 66

-2حذف اضطراری
 -2پایان کالسها

تا66/6/12
66/12/ 01
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66/12/03

-6شروع امتحانات

لغایت 66/11/2
-7پایان امتحانات
اصالحیه در صورت اضطرار ووجود مشکالت با تائید شورای آموزشی دانشکده :
لغایت 66/11/8
- 7پایان امتحانات
 8روز (  6تا )66/11 / 13
-8تعطیالت بین دو ترم

نیمسال دوم
 -6ثبت نام ( انتخاب واحدالکترونیکی )
-12شروع کالسها
-11حذف و اضافه
-10حذف اضطراری
-13پایان کالسها
 -12شروع امتحانات
-12پایان امتحانات

-16تعطیالت بین دو ترم

 12لغایت 66/11/13
 66/11/12شنبه
06و  32بهمن 66
تا 67/0/16
67/3/02
67/3/06
لغایت 67/2/7

00روز از  67/2/8تا 67/2/06

دوره تابستانی :
شروع کالسها69/4/03 :
شروع امتحانات 69/2/03 :

پایان کالس ها
پایان امتحانات 69/2/01:

تذکر :0برای اجرای بهینه تشکیل کالس ها

69/2/03

حذف و اضافه و حذف اضطراری وجود ندارد

در صورتی که دانشجویان به طور دسته جمعی برابر تقویم دانشگاهی و برنامه

آموزشی اعالم شده  ،اول ترم درکالس ها حضور پیدا نکنند دانشگاه به میزان تعطیلی کالس ها بین  6تا 0واحد درسی را
برای برنامه نویسی مجدد و گذاشتن دروس جبرانی برای دروس باقیمانده از واحد های دانشجویان کم خواهد نمود و
تبریز :خ .گلگشت  ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ،ساختمان مرکزی شماره  2طبقه همکف ک.پ  - 1566656615تلفن 86533364140 :دور نویس 86533311415

وب سایت http://amouzesh.tbzmed.ac.ir :

بسم تعالی

معاونت آموزشی

ضمنا اگر عدم حضور دسته جمعی در طول ترم تا آخر ترم صورت گیرد باید از طریق دانشکده به صورت موردی مراتب
جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه به حوزه معاونت آموزشی گزارش شود تا تعیین تکلیف گردد..

تذکر  :6برنامه های آموزشی دانشکده می بایست با ذکر دروس ارایه شده و اساتید مدرس و محل و زمان تشکیل
کالس ها دو هفته قبل از شروع کالس ها در سایت گذاشته شود.
اصالحیه :

رونوشت  :دفتر معاونت آموزشی دانشگاه جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم
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