
 دانشگاه سوره 59-59تقويم نيمسال دوم سال تحصيلي 

 

 

 انتخاب واحد 

  

 19/11/59لغايت  03/11/59

 

 شروع کالسها

 

11/11/59 

 

 حذف و اضافه

 ) روزهاي يکشنبه و دوشنبه و سه شنبه (

 9/22/49، 3/22/49، 2/22/49مورخ 

توجه : جلسات تشکيل شده کالسي قبل از تاريخ حذف و 

اضافه در صورت عدم حضوردانشجو درکالس ، غيبت محسوب 

 مي شود . 

 

 حذف اضطراري

 

 

 09/1/59لغايت  08/11/59از روز  

 

 ارزشيابي اساتيد و پرينت کارت امتحان

 

  90/3/59لغايت  11/1/59ازروز  

 

 

 پايان کالسها

 

 13/3/59پنج شنبه 
 

 

 شروع امتحانات

 

 31/3/59لغايت  11/3/59از روز 

 

 

 ثبت نام رشته هاي مهارت افزايي

 

 18/11/59لغايت  18/11/59از تاريخ 

 

 : 59-59موارد مهم ثبت نام نيمسال دوم              

 . انتخاب واحد  به صورت اينترنتي مي باشد 

 واحد ، و  10و حداکثر  11هر نيمسال تحصيلي حداقل  دانشجويان مقطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته مجازند در

 واحد انتخاب نمايند. 19واحد و حداکثر  8مقطع کارشناسي ارشد حداقل 

  𝟑حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از

𝟏𝟔
 

 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند ، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب  مي گردد.



  آئين نامه آموزشي وزارت علوم ،  3در صورت عدم مراجعه دانشجو جهت انجام ثبت نام در تاريخ هاي مقرر ،ماده

ت در هر نيمسال ، در زماني که دانشگاه : دانشجو موظف اس 3تحقيقات و فناوري در مورد وي اجرا خواهد شد ) ماده 

اعالم مي کند ، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نمايد. عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي 

بدون اطالع و عذر موجه در يک نيمسال ، به منزله انصراف از تحصيل است . در صورت تاخير و يا عذر موجه ، حق 

د و ادامه تحصيل را در آن نيمسال ندارد . ولي آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود ( انتخاب واح

. 

 دروس مربوط به رشته هاي مهارت افزايي جزء حداقل و حداکثر واحدهاي انتخابي رشته اصلي دانشجو محسوب        

 نمي شود.

 

 خدمات آموزشي دانشگاه سوره                                                                                                  

 

 تاريخ و روز انتخاب واحد کليه دانشجويان دانشگاه سوره

 59-59نيمسال دوم 
 

کارشناسي  کارشناسي تاريخ روز

 ناپيوسته

 

 مديريت امور فرهنگي فرهنگي و هنریمديريت  3/22/49 شنبه

 روابط عمومي روابط عمومي 9/22/49 يک شنبه

 روزنامه نگاری

 معماری شهرسازی 5/22/49 دوشنبه

  مهندسي معماری 6/22/49 سه شنبه

 معماری داخلي

  صنايع دستي 7/22/49 چهارشنبه

 هنر اسالمي

 کتابت و نگارگری

  سينما 21/22/49 شنبه

  نمايش 22/22/49 يک شنبه

  نقاشي 22/22/49 دوشنبه



 گرافيک گرافيک 23/22/49 سه شنبه

 ميهمان کليه رشته ها 29/22/49 چهارشنبه

انتخاب واحد دانشجويان ميهمان و ميهماني دائم 

 )بصورت اينترنتي(
 

  روز بعد مي باشد .صبح  1صبح روز ثبت نام تا ساعت  8ثبت نام اينترنتي طبق جدول از ساعت                   (

 ( ثبت نام نمائيد .  11تا  8حتي االمکان بين ساعات اداري ) 

  .دروس عمومي همراه با دروس اختصاصي در تاريخ هاي ياد شده ارائه مي شود 

  ( 1انتخاب واحد  -1در هنگام انتخاب واحد به کليه مراحل ثبت نام در سيستم گلستان دقت نمائيد- 

يي ( و پس از خاتمه ثبت نام عنوان ثبت بازگشت به صفحه انتخاب واحد و تائيد نها -3داخت شهريه پر

 . نهايي را کليک نموده و از انتخاب واحد خود حتماٌ پرينت تهيه نمائيد

 موفق باشيد                                                                                                                           

 ات آموزشيخدم                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه سوره کارشناسي ارشد تاريخ و روز انتخاب واحد دانشجويان

 59-59نيمسال دوم 
 

 

 ارشد  کارشناسي تاريخ روز

 مديريت رسانه  3/22/49 شنبه

 تبليغ و ارتباطات فرهنگي  9/22/49 يک شنبه

 معماری اسالمي  5/22/49 دوشنبه



 مهندسي معماری 6/22/49 سه شنبه

 ی داخلي رمعما

 هنر اسالمي  7/22/49 چهارشنبه

 صنايع دستي 

 سينما  21/22/49 شنبه

 تصوير متحرک ) انيميشن (

 ادبيات نمايشي 22/22/49 يک شنبه

 نقاشي  22/22/49 دوشنبه

 گرافيک  23/22/49 سه شنبه

 تصوير سازی 
 

 

  صبح روز بعد مي باشد .                  ) حتي  7صبح روز ثبت نام تا ساعت  8ثبت نام اينترنتي طبق جدول از ساعت

 ( ثبت نام نمائيد .  26تا  8االمکان بين ساعات اداری ) 

  خت شهريه پردا -2انتخاب واحد  -2مراحل ثبت نام در سيستم گلستان دقت نمائيد )  تماميدر هنگام انتخاب واحد به

( و پس از خاتمه ثبت نام عنوان ثبت نهايي را کليک نموده و از  تائيد نهاييبازگشت به صفحه انتخاب واحد و  -3

 تهيه نمائيد . پرينتانتخاب واحد خود حتماٌ 

 . هماهنگي با گروه های آموزشي به منظور وقوف کامل به دروس مناسب انتخابي برای هر نيمسال ورودی ، ضروری است 

  عواقب آموزشي ناشي از عدم ثبت نام در نوبت بندی مقرر فوق يا انتخاب واحدهای نامناسب ، تماماٌ به عهده دانشجوی

 محترم خواهد بود. 

 د موفق باشي                                                                                                                          

 خدمات آموزشي                                                                                                                       

 

 


