
  
 

 )تواهی هقاطع تحصیلی( 89-89تقوین آهوزشی نیوسال اول سال تحصیلی 

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه هفته ماه
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َزشی ٍ هجَزهبی هربَط الساهی است ٍ داًشجَیبى هبی آهًبهه تحصیل، در توبهی هقبطع بر اسبس هقررات ٍ آییي* اًتخبة ٍاحذ داًشجَیبى هجبز به اداهه 

  شَد. ز تحصیل هحسَة هیدر صَرت عذم اًتخبة ٍاحذ درسی، داًشجَ هٌصرف ا ، بذٍى اًجبم اًتخبة ٍاحذ رسوی ًیستٌذ. هجبز به حضَر در کالس درس

 رٍز به بعذ از آخریي اهتحبى هٌتقل خَاهذ شذ. در ایبم اهتحبًبت، اهتحبًبت هوبى در صَرت عذم برگساری آزهَى )به هر دلیل( **

 ًوبیذ تشکر هی  تقذیر ٍ ،پیشبپیش از احسبس هسئَلیت کلیه داًشجَیبى ٍ هوکبراى هحترم در اجرای دقیق تقَین آهَزشی. 

 مدیریت خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی             



 

 

 

 )تواهی هقاطع تحصیلی( 89-89تقوین آهوزشی نیوسال دوم سال تحصیلی   

 

هبی آهَزشی ٍ هجَزهبی هربَط الساهی است ٍ داًشجَیبى ًبهه هقررات ٍ آییي* اًتخبة ٍاحذ داًشجَیبى هجبز به اداهه تحصیل، در توبهی هقبطع بر اسبس 

 شَد.  ، بذٍى اًجبم اًتخبة ٍاحذ رسوی ًیستٌذ. در صَرت عذم اًتخبة ٍاحذ درسی، داًشجَ هٌصرف از تحصیل هحسَة هی هجبز به حضَر در کالس درس

 رٍز به بعذ از آخریي اهتحبى هٌتقل خَاهذ شذ. ت، اهتحبًبت هوبى** در صَرت عذم برگساری آزهَى )به هر دلیل( در ایبم اهتحبًب

  ٍ ًوبیذ تشکر هی پیشبپیش از احسبس هسئَلیت کلیه داًشجَیبى ٍ هوکبراى هحترم در اجرای دقیق تقَین آهَزشی، تقذیر. 

 مدیریت خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی             

 جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه هفته ماه
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