
 " د در صفحات بعد مشاهده نمایید.یرا می توان حذف و اضافه جدول زمان بندی"

 

شنبه یکصبح روز  08:00می توانند از ساعت  96و95و94و93کلیه دانشجویان ورودی

 حذف و اضافه 05/12/1398شنبه مورخدوصبح روز 07:00لغایت ساعت  04/12/1398مورخ

 خود را انجام دهند. 98-99صیلیسال تح دومنیمسال 

 

نمایند،  حذف و اضافهدر موعد مقرر  ندکه به هر دلیل نتوان 97دانشجویان ورودیکلیه 

 06/12/98شنبهسهصبح روز 07:00لغایت  05/12/98شنبه دوروز  14توانند از ساعت می

 نمایند. حذف و اضافه

 

 

 حذف و اضافهدر موعد مقرر  ندکه به هر دلیل نتوان 98مهر  کلیه دانشجویان ورودی

صبح روز 07:00لغایت  06/12/98شنبه سهروز  14توانند از ساعت نمایند، می

 نمایند. حذف و اضافه 07/12/98شنبهچهار

 

 

های تعیین دانشجویان در زمان حذف و اضافهقابل ذکر است که عواقب ناشی از عدم 

 باشد.شده به عهده دانشجو می

 

 

  



 

 97ورودی دانشجویان 98-99دوم نیمسال حذف و اضافه بندیزمان جدول

 حذف و اضافه ساعت حذف و اضافه تاریخ تحصیلی رشته ردیف

 10-8 05/12/1398 فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناسی 1

 14-12 05/12/1398 فارسی ادبیات و زبان پیوسته کارشناسی 2

 12-10 05/12/1398 معماری مهندسی پیوسته کارشناسی 3

 14-12 05/12/1398 حسابداری پیوسته کارشناسی 4

 14-12 05/12/1398 زبان مترجمی ناپیوسته کاردانی 5

 10-8 05/12/1398 معماری ناپیوسته کارشناسی 6

 12-10 05/12/1398 معماری ناپیوسته کاردانی 7

 12-10 05/12/1398 انگلیسی ادبیات و زبان پیوسته کارشناسی 8

 14-12 05/12/1398 حسابداری ناپیوسته کاردانی 9

 12-10 05/12/1398 زبان مترجمی ناپیوسته کارشناسی 10

 10-8 05/12/1398 حسابداری ناپیوسته کارشناسی 11

 10-8 05/12/1398 بازرگانی مدیریت ناپیوسته کارشناسی 12

 12-10 05/12/1398 صنعتی مدیریت ناپیوسته کارشناسی 13

 10-8 05/12/1398 تاریخی بناهای احیای و مرمت ناپیوسته کارشناسی 14

 12-10 05/12/1398 انگلیسی زبان آموزش ناپیوسته کارشناسی 15

 14-12 05/12/1398 (ساختمان عمومی کارهای)ساختمان پیوسته کاردانی 16

 12-10 05/12/1398 معماری کشی نقشه پیوسته کاردانی 17

 12-10 05/12/1398 برداری نقشه پیوسته کاردانی 18

 12-10 05/12/1398 (حسابداری)بازرگانی حسابداری پیوسته کاردانی 19

 14-12 05/12/1398 داخلی معماری پیوسته کارشناسی 20

 10-8 05/12/1398 معماری مهندسی ارشد کارشناسی 21

 10-8 05/12/1398 حسابداری ارشد کارشناسی 22

 12-10 05/12/1398 بازرگانی مدیریت پیوسته کارشناسی 23

 10-8 05/12/1398 کارشناسی ارشد معماری منظر 24

 10-8 05/12/1398 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران 25

 12-10 05/12/1398 کارشناسی پیوسته علوم ورزشی 26

  



 

 98مهر ورودی دانشجویان 98-99دومنیمسال  حذف و اضافه بندیزمان جدول

 حذف و اضافه ساعت حذف و اضافه تاریخ تحصیلی رشته ردیف

 10-8 06/12/1398 فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناسی 1

 14-12 06/12/1398 فارسی ادبیات و زبان پیوسته کارشناسی 2

 12-10 06/12/1398 معماری مهندسی پیوسته کارشناسی 3

 14-12 06/12/1398 حسابداری پیوسته کارشناسی 4

 14-12 06/12/1398 زبان مترجمی ناپیوسته کاردانی 5

 10-8 06/12/1398 معماری ناپیوسته کارشناسی 6

 12-10 06/12/1398 معماری ناپیوسته کاردانی 7

 12-10 06/12/1398 انگلیسی ادبیات و زبان پیوسته کارشناسی 8

 14-12 06/12/1398 حسابداری ناپیوسته کاردانی 9

 12-10 06/12/1398 زبان مترجمی ناپیوسته کارشناسی 10

 10-8 06/12/1398 حسابداری ناپیوسته کارشناسی 11

 10-8 06/12/1398 بازرگانی مدیریت ناپیوسته کارشناسی 12

 12-10 06/12/1398 صنعتی مدیریت ناپیوسته کارشناسی 13

 10-8 06/12/1398 تاریخی بناهای احیای و مرمت ناپیوسته کارشناسی 14

 12-10 06/12/1398 انگلیسی زبان آموزش ناپیوسته کارشناسی 15

 14-12 06/12/1398 عمران پیوسته کاردانی 16

 12-10 06/12/1398 معماری پیوسته کاردانی 17

 12-10 06/12/1398 برداری نقشه پیوسته کاردانی 18

 12-10 06/12/1398 حسابداری پیوسته کاردانی 19

 14-12 06/12/1398 داخلی معماری پیوسته کارشناسی 20

 10-8 06/12/1398 معماری مهندسی ارشد کارشناسی 21

 10-8 06/12/1398 حسابداری ارشد کارشناسی 22

 12-10 06/12/1398 بازرگانی مدیریت پیوسته کارشناسی 23

 10-8 06/12/1398 کارشناسی ارشد معماری منظر 24

 10-8 06/12/1398 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران 25

 12-10 06/12/1398 کارشناسی پیوسته علوم ورزشی 26

 

 


