
 

١٤٠١/٧١٣٢/م
١٤٠١/٠٣/٠١

دارد

روسای محترم واحدهای استانی دانشگاه

سالم علیکم ؛
    احـتراماً برابر مصوبه سی و هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه 
بهپیوست تقویم آموزشی سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١ دانشگاه، جهت 
اجرای دقیق و رعایت مفاد آن ابالغ میگردد. خواهشمند است ضمن ابالغ 
آن به مراکز آموزش علمی کاربردی، تمهیدات و نظارت الزم در جهت 

رعایت زمانبندی اتخاذ و اقدام مقتضی در این خصوص معمول گردد. 
پیگیری و اهتمام الزم در عدم موکول نمودن ثبت نمرات دروس دوره 
تابستان سال تحصیلی ١٤٠١-١٤٠٠ به روزهای پایانی، جهت برقراری 
امکان انتخاب واحد دروس و همچنین ارسال به موقع پروندههای آموزشی 
دانشجویان برای طرح در شورای بررسی موارد خاص و شورای آموزشی 

دانشگاه  مزید امتنان میباشد.
   پیشاپیش از حسن همکاری جنابعالی و همکاران معزز واحد استانی و 

مراکز آموزشی سپاسگزارم.    



 

 

 

 

 2042-2041سال اول سال تحصیلی  تقویم آموزشی نیم
 

 01/10/0010 لغایت 10/10/0010 درخواست انتقال

 00/10/0010 لغایت 10/10/0010 ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس

 10/10/0010لغایت  10/11/0010 درخواست تغییر رشته و انتقال توام با تغییررشته

 51/10/0010لغایت  01/10/0010 توسط دانشجویانانتخاب واحد 

 10/10/0010 لغایت 01/10/0010 ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش

 50/10/0010 ها شروع کالس

 10/10/0010لغایت  50/10/0010 انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه 

 15/10/0010 لغایت 50/10/0010 درخواست میهمان

 50/10/0010 لغایت 15/10/0010 ویرایش مدرس دسترسی واحد استانی به

 01/10/0010لغایت  10/10/0010 بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش

 01/10/0010 لغایت 10/10/0010 تمدید درخواست میهمان 

 00/10/0010تا  5-0011پس از ثبت نمرات نیمسال  ارسال مدارک برای بررسی در شورای بررسی موارد خاص دانشگاه

 10/11/0010لغایت  50/10/0010 امتحانات میان ترم

 10/01/0010لغایت  10/01/0010 حذف اضطراری

 00/01/0010لغایت  10/01/0010 کالسی توسط مرکز آموزش  00/0ثبت و ویرایش غیبت 

 01/01/0010لغایت  01/01/0010 اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

 00/01/0010 ها پایان کالس

 01/01/0010لغایت  00/01/0010 امتحانات

 11/00/0010لغایت  00/01/0010 ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه

 10/00/0010لغایت  10/00/0010 تجدید نظر نمرات

 11/00/0010لغایت  10/00/0010 رسیدگی به تجدید نظر نمرات

 01/05/0010لغایت  00/01/0010 ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه 

 حذف و اضافه  تاریخ انتخاب واحد  نیم سال ورود مقطع 

 50/10/0010 01/10/0010 و ماقبل 0011 -0011-0  کاردانی 

 50/10/0010 51/10/0010 ماقبل و 0011 -0011-0 کارشناسی 

 51/10/0010 50/10/0010 0011 -0011-5  و کارشناسی  کاردانی

 01/10/0010 55/10/0010 0011-0010-0 کاردانی

 01/10/0010 50/10/0010  0011-0010-0 کارشناسی

 00/10/0010 50/10/0010 0011-0010-5 کارشناسی و  کاردانی

 10/10/0010 51/10/0010 ها ورودی تمام کارشناسی و  کاردانی



 2042- 2041 تحصیلی سال دوم سال نیم  آموزشی تقویم

 

 

 

 01/11/0010 لغایت 01/11/0010 درخواست انتقال

 10/05/0010لغایت  01/11/0010 ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس

 50/00/0010لغایت  00/00/0010 انتخاب واحد توسط دانشجویان

 50/00/0010 لغایت 00/00/0010 ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش

 50/00/0010  ها کالس شروع

 50/00/0010 لغایت 50/00/0010 انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه 

 10/05/0010 لغایت 50/00/0010 درخواست میهمان

 10/15/0015 لغایت 51/00/0010 دسترسی واحد استانی به ویرایش مدرس

 10/05/0010لغایت  01/00/0010 بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش

 10/05/0010 لغایت 10/05/0010 تمدید درخواست میهمان  

 10/05/0010تا 0010 0-پس از ثبت نمرات نیمسال ارسال مدارک برای بررسی در شورای بررسی موارد خاص

 55/15/0015لغایت  11/15/0015 امتحانات میان ترم

 01/10/0015لغایت  11/10/0015 حذف اضطراری 

 50/10/0015لغایت  00/10/0015 کالسی توسط مرکز آموزش  00/0ثبت و ویرایش غیبت 

 11/10/0015 لغایت 51/10/0015 امتحان جلسه به ورود کارت اخذ

 50/10/0015 ها کالس پایان

 11/10/0015 لغایت 50/10/0015 امتحانات

 00/10/0015 لغایت 50/10/0015 پروژه و کارورزی بجز دروس تمامی نمرات ثبت

 00/10/0015 لغایت 01/10/0015 نمرات نظر تجدید

 00/10/0015 لغایت 00/10/0015 نمرات نظر تجدید به رسیدگی

 50/11/0015 لغایت 50/10/0015 ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه

 حذف و اضافه  تاریخ انتخاب واحد  نیم سال ورود مقطع 

 50/00/0010 05/00/0010و  00 و ماقبل 5-0011-0011 کاردانی و کارشناسی

 50/00/0010 00/00/0010و  00 0011-0010-0 کارشناسی و کاردانی

 51/00/0010 00/00/0010و  00 0011-0010-5 کارشناسی و کاردانی

 50/00/0010 01/00/0010و  00 0010-0015-0 کاردانی و کارشناسی

 50/00/0010 51/00/0010 ها تمام ورودی کاردانی

 50/00/0010 50/00/0010 ها ورودی تمام کارشناسی



 2042-2041 تحصیلی سال تابستان آموزشی تقویم

 50/10/0015 لغایت 01/10/0015 مدرس توسط درس تایید/آموزش مرکز توسط درس ارایه

 50/10/0015 لغایت 51/10/0015 واحد انتخاب

 50/10/0015 ها کالس شروع

 51/10/0015 لغایت 50/10/0015 میهمان درخواست

 51/10/0015 لغایت 50/10/0015 آموزش مرکز توسط واحد انتخاب ویرایش و بررسی

 10/10/0015 لغایت 50/11/0015 آموزش مرکز توسط کالسی 00/0 غیبت ویرایش و ثبت

 10/10/0015 ها کالس پایان

 01/10/0015 لغایت 00/11/0015 امتحان جلسه به ورود کارت اخذ

 01/10/0015 لغایت 10/10/0015 امتحانات

 01/10/0015 لغایت 10/10/0015 پروژه و کارورزی بجز دروس تمامی نمرات ثبت

 00/10/0015 لغایت 00/10/0015 نمرات نظر تجدید درخواست

 01/10/0015 لغایت 00/10/0015 نمرات نظر تجدید به رسیدگی

 50/10/0015 لغایت 10/10/0015 پروژه و کارورزی دروس نمرات ثبت

 

 

 

 تقویم آموزشی تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته

 

 

 

 

 

 بازه زمانی تعیین شده مرجع

 00/11/0010لغایت  11/0010/ 10 درخواست دانشجو

 51/11/0010لغایت  11/0010/ 10 مراکز آموزشی

 50/11/0010لغایت  11/0010/ 10 واحدهای استانی

 10/10/0010لغایت  11/0010/ 10 ستاد


