تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 0911-0011
درخواست انتقال

 99/13/10لغایت 99/13/01

ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس

 99/13/10لغایت 99/10/01

درخواست تغییر رشته و انتقال توام با تغییررشته

 99/11/10لغایت 99/10/10

انتخاب واحد توسط دانشجویان

 99/10/09لغایت 99/10/81

ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش

 99/10/09لغایت 99/10/09

درخواست میهمان

 99/10/80لغایت 99/10/13

شروع کالسها

99/10/89

حذف و اضافه

 99/10/08لغایت 99/10/00

تمدید درخواست میهمان

 99/10/08لغایت 99/10/01

ارسال مدارک برای بررسی در شورای بررسی موارد خاص دانشگاه

پس از ثبت نمرات نیمسال  918تا 99/10/80

بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش

 99/10/09لغایت 99/10/31

ویرایش مدرس توسط واحد استانی

 99/0/81لغایت 99/19/01

حذف اضطراری

 99/01/0لغایت 99/01/0

ثبت و ویرایش غیبت  3/00کالسی توسط مرکز آموزش

 99/01/19لغایت 99/01/09

پایان کالسها

99/01/09

اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

 99/01/08لغایت 99/00/13

امتحانات

 99/01/81لغایت 99/00/13

ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه

 99/01/81لغایت 99/00/01

تجدید نظر نمرات

 99/00/00لغایت 99/00/03

رسیدگی به تجدید نظر نمرات

 99/00/00لغایت 99/00/01

ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه

 99/01/81لغایت 99/08/01

مقطع

نیم سال ورود

تاریخ انتخاب واحد

حذف و اضافه

کاردانی

 90-91-0و ماقبل

99/10/09

99/10/08

کارشناسی

 90-91-0و ماقبل

99/10/81

99/10/03

کاردانی و کارشناسی

90-91-8

 80و 99/10/88

99/10/00

کاردانی

91-99-0

99/10/83

99/10/01

کارشناسی

91-99-0

99/10/80

99/10/ 01

کاردانی و کارشناسی

91-99-8

 81و 99/10/80

99/10/00

تمامی مقاطع

تمامی ورودیها

 80و 99/10/81

-

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 0911-0011

درخواست انتقال

 99/19/01لغایت 99/19/31

ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس

 99/19/01لغایت 99/08/08

انتخاب واحد توسط دانشجویان

 99/00/01لغایت 99/00/80

ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش

 99/00/01لغایت 99/08/03

درخواست میهمان

 99/00/81لغایت 99/08/18

شروع کالسها

99/00/81

حذف و اضافه

 99/08/19لغایت 99/08/03

تمدید درخواست میهمان

 99/08/19لغایت 99/08/01

ویرایش مدرس توسط واحد استانی

 99/08/00لغایت 0011/18/10

ارسال مدارک برای بررسی در شورای بررسی موارد خاص دانشگاه

پس از ثبت نمرات نیمسال  990تا 99/08/83

بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش

 99/08/00لغایت 99/08/81

حذف اضطراری

 0011/13/00لغایت 0011/13/08

ثبت و ویرایش غیبت  3/00کالسی توسط مرکز آموزش

 0011/13/01لغایت 0011/13/81

پایان کالسها

0011/13/81

اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

 0011/13/88لغایت 0011/10/00

امتحانات

 0011/13/89لغایت 0011/10/00

ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه

 0011/13/89لغایت 0011/10/01

تجدید نظر نمرات

 0011/13/09لغایت 0011/10/80

رسیدگی به تجدید نظر نمرات

 0011/13/88لغایت 0011/10/83

ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه

 0011/13/89لغایت 0011/11/81

مقطع

نیم سال ورود

تاریخ انتخاب واحد

حذف و اضافه

کاردانی و کارشناسی

 90-91-8و ماقبل

 01و 99/00/00

99/08/19

کاردانی

91-99-0

 00و 99/00/01

99/08/01

کارشناسی

91-99-0

99/00/09

99/08/00

کاردانی و کارشناسی

91-99-8

 81و 99/00/80

99/08/08

کاردانی و کارشناسی

0399-0011-0

 83و 99/00/80

99/08/03

تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی 0911-0011

ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس

 0011/13/00لغایت 0011/10/81

درخواست میهمان

 0011/10/80لغایت 0011/10/80

انتخاب واحد

 0011/10/80لغایت 0011/10/80

شروع کالسها

0011/10/80

ثبت و ویرایش غیبت  3/00کالسی توسط مرکز آموزش

 0011/11/31لغایت 0011/10/11

پایان کالسها

0011/10/11

اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

 0011/10/10لغایت 0011/10/08

امتحانات

 0011/10/10لغایت 0011/10/08

ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه

 0011/10/10لغایت 0011/10/09

تجدید نظر نمرات

 0011/10/81لغایت 0011/10/88

رسیدگی به تجدید نظر نمرات

 0011/10/83لغایت 0011/10/80

ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه

 0011/10/10لغایت 0011/10/80

تقویم آموزشی تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته

مرجع

بازه زمانی تعیین شده

درخواست دانشجو

 99/11/ 10لغایت 99/11/00

مراکز آموزشی

 99/11/ 10لغایت 99/11/83

واحدهای استانی

 99/11/ 10لغایت 99/11/31

ستاد

 99/11/ 10لغایت 99/10/10

