برنامه زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم  95-96رشته مهندسی مواد کلیه مقاطع



تاریخ

روز و ساعت

ورودی

95/11/2

شنبه ( 10صبح لغایت )23 :59

ورودیهای  92و به قبل

95/11/3

یکشنبه ( 00:01بامداد لغایت )24

ورودیهای  93و به قبل

95/11/4

دوشنبه ( 00:01بامداد لغایت )24

ورودیهای  94و به قبل

95/11/5

سه شنبه ( 00:01بامداد لغایت )24

ورودیهای  95و به قبل

95/11/6

چهارشنبه ( 00:01بامداد لغایت )24

کلیه ورودیها

95/11/7

پنجشنبه ( 00:01بامداد لغایت )24

کلیه ورودیها

آدرس سایت اینترنتی ثبت نام http://Webedu.srbiau.ac.ir :و آدرس سایت اینترنتی دانشکده مهندسی مواد http://material.srbiau.ac.ir/fa :

ثبت نام بصورت اینترنتی بوده و به دلیل عدم ثبت نمرات نیمسال اول الزم است دانشجویان بر اساس چارت درسی و با رعایت پیش نیازی و هم نیازی دروس را اخذ نمایند در غیر اینصورت آموزش نسبت به حذف دروسی که پیش نیاز و هم نیاز
آن رعایت نشده باشد اقدام می نماید و امکان اخذ درس دیگر وجود نخواهد داشت.
 .شروع درس  95/11/9می باشد.

برنامه زمانبندی ثبت نام با تاخیر نیمسال دوم  95-96رشته مهندسی مواد کلیه مقاطع
تاریخ

روز

ورودی

95/11/11

دوشنبه

ورودیهای  92و به قبل

95/11/12

سه شنبه

ورودیهای  94و  93و به قبل

95/11/13

چهارشنبه

ورودیهای  95و به قبل

برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم  95-96رشته مهندسی مواد ( صرفاً برای مقطع کارشناسی)
تاریخ

روز

ورودی

95/11/23

شنبه

ورودیهای  92و به قبل

95/11/24

یکشنبه

ورودیهای  93و به قبل

95/11/25

دوشنبه

ورودیهای  94و به قبل

95/11/26

سه شنبه

ورودیهای  95و به قبل

95/11/27

چهارشنبه

کلیه ورودیها



پایان درس  96/3/11میباشد.



امتحانات  96/3/17لغایت  96/3/31می باشد( .ضمنا در تاریخ های  28و  96/3/24به دلیل ایام سوگواری شب های قدر امتحان برگزار نمی گردد).



حذف اضطراری  96/2/29لغایت  96/2/31می باشد ( .صرفاً برای مقطع کارشناسی)



قبل از ثبت نام نسبت به پرداخت بدهی ترم های گذشته و شهریه ثابت ترم جدید اقدام نمائید در غیر اینصورت به هیچ عنوان قادر به ثبت نام نخواهید بود.



ثبت نام فقط در موعد مقرر صورت پذیرفته و ثبت نام دانشجویان در خارج از موعد مقرر غیرقانونی می باشد.



برگزاری امتحانات گروه معارف و فارسی عمومی و پیش دانشگاهی روز های پنجشنبه  96/3/18و  96/3/25می باشد.



به غیر از دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی سایر دانشجویان مقطع کارشناسی می بایستی بیش از  12واحد درسی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بیش از  8واحد و دانشجویان مقطع دکتری نیز بیش از  6واحد اخذ نمایند در غیر
اینصورت کلیه واحدهای اخذ شده حذف ترم گردیده و حق شرکت در کالسها و امتحانات و یا عودت شهریه را ندارند .ضمنا دانشجویان مشروط مقطع کارشناسی می توانند حداکثر  14واحد اخذ نمایند.



ثبت نام فقط در موعد مقرر صورت پذیرفته و ثبت نام دانشجویان در خارج از موعد مقرر غیرقانونی است.



تشکیل پرونده اینترنتی پذیرفته شدگان بهمن ماه سال تحصیلی  95 -96از روز شنبه مورخ  95/11/2لغایت  95/11/3و زمان تشکیل پرونده فیزیکی نیز از روز شنبه مورخ  95/11/9لغایت  95/11/10می باشد.
آموزش دانشکده مهندسی مواد

