
  بسمه تعالي

  / رييس محترم . . . .             مدير محترم آموزشي دانشگاهآموزشي دانشكده  . . . . . . ./  معاون محترم

  سالم عليكم

كه به تصويب شوراي  98-97تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي ، شرح كامل هفته هاي آموزشي بدينوسيلهبا احترام ، 

  خواهشمند است هماهنگي الزم براي اجراي كامل آن را معمول  فرماييد.ميگردد. آموزشي دانشگاه رسيده است ، تقديم 

        احمد عمادياحمد عمادياحمد عمادياحمد عمادي

        رييس اداره خدمات آموزشي دانشگاهرييس اداره خدمات آموزشي دانشگاهرييس اداره خدمات آموزشي دانشگاهرييس اداره خدمات آموزشي دانشگاه
  

موزشی تاریخ  هفته
ٓ
  فعالیت های ا

  
 شهریور  ۲۱ تا۱۷

  ۱۳۹۷ماه شهریور 

  ٩۷-٩٨سال تحصیلی  نیمسال اول انتخاب واحد

  برای تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل بصورت اینترنتی 
 

  شهریور  ٢٧ تا  ۲۴  
دارک و   محضوری و تحویل  ثبت نام( غیرحضوری ) و  ثبت نام اینترنتی

  جديد الورود دانشجویان  انتخاب واحد

تحویل مدارک از دانشجویان جدید 

  الورود

  اول
 ٦تا شهریور  ٣١

  مهر
    و جدیدالورود دانشجویان سنوات قبل یشروع کIسها : شهریور ٣١

     مهر ١٣تا ٧  دوم

    حذف و اضافه ماه : مهر   ١٧و  ١٥ مهر ٢٠تا١٤  سوم

     مهر ٢٧تا ٢١  چهارم

بان ٤تا مهر  ٢٨  پنجم
ٓ
     ا

بان ١١تا ٥  ششم
ٓ
    ا

بان ١٨تا ١٢ هفتم
ٓ
   اعIم برنامه امتحانات میان ترم توسط دانشکده ها ا

بان ٢٥تا  ١٩ هشتم
ٓ
نها ا

ٓ
   تحویل سوا]ت میان ترم و تکـثیرا

بان٢٦  نهم
ٓ
ذر٢تا  ا

ٓ
    امتحانات میان ترم   ا

ذر  ٩تا  ٣  دهم
ٓ
    امتحانات میان ترم  ا

ذر ١٦تا  ١٠  یازدهم
ٓ
   امتحانات میان ترم  ا

ذر ١٢٢٣تا  ١٧ دوازدهم
ٓ
   امتحانات میان ترم  ا

ذر  ٣٠تا ٢٤ سیزدهم
ٓ
ذر  ٢٤  اقدام دانشجو برای حذف نهایــی تا  ا

ٓ
  ا

ذر   ٢٥
ٓ
خرین مهلت  : ا

ٓ
حذف ا

  نهایــی

     دی  ٧تا  ١ چهاردهم

نها تکـثیرتخصصی و و دروس عمومی تحویل سوا]ت پایان ترم  دی ١٤تا ٨ پانزدهم
ٓ
    ا

نها و تکـثیردروس تخصصی تحویل سوا]ت پایان ترم   دی ٢١تا  ١٥ شانزدهم
ٓ
    ا

       

  دی  ٢٧تا  ٢٢ : عمومیدروس امتحانات پایان ترم  بهمن١١دی تا ٢٢  امتحانات
 ٢٩  :امتحانات پایان ترم تخصصی

  بهمن ١١تا  دی

  ٩٥بهمن ١٧تا ١٤انتخاب واحد نیمسال دوم:   ٩٥-٩٦نیمسال دوم سال تحصیلی 
 ** شروع کIسهای نيمسال دوم از

  بهمن ٢٧

 


