
  1411-1141 تحصیلی سال دوم سال نیم  آموزشی تقویم

 

 09/90/5099لغایت  51/90/5099 درخواست انتقال

 91/51/5099لغایت  95/59/5099 ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس

 15/55/5099لغایت  51/55/5099 انتخاب واحد توسط دانشجویان

 10/55/5099 لغایت 51/55/5099 ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش

 10/55/5099  ها کالس شروع

 10/55/5099 لغایت 10/55/5099 انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه 

 90/51/5099 لغایت 10/55/5099 درخواست میهمان

 96/91/5509 لغایت 09/55/5099 دسترسی واحد استانی به ویرایش مدرس

 96/51/5099لغایت  09/55/5099 توسط مرکز آموزشویرایش انتخاب واحد بررسی و 

 55/51/5099 لغایت 09/55/5099   تمدید درخواست میهمان

 90/51/5099تا  5-5099پس از ثبت نمرات نیمسال  ارسال مدارک برای بررسی در شورای بررسی موارد خاص

 09/91/5095لغایت  51/91/5095 امتحانات میان ترم

 55/90/5095لغایت  59/90/5095 حذف اضطراری 

 11/90/5095لغایت  51/90/5095 کالسی توسط مرکز آموزش  56/0ثبت و ویرایش غیبت 

 59/90/5095 لغایت 11/90/5095 امتحان جلسه به ورود کارت اخذ

 11/90/5095 ها کالس پایان

 59/90/5095 لغایت 12/90/5095 امتحانات

 51/90/5095 لغایت 12/90/5095 پروژه و کارورزی بجز دروس تمامی نمرات ثبت

 51/90/5095 لغایت 56/90/5095 نمرات نظر تجدید

 50/90/5095 لغایت 52/90/5095 نمرات نظر تجدید به رسیدگی

 10/91/5095 لغایت 12/90/5095 ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه

 96/90/5095 لغایت 12/90/5095 ثبت ارزیابی مدرس)نمره( برای دروس دارای آزمون متمرکز

 92/90/5095 لغایت 91/90/5095 درخواست تجدیدنظر ثبت ارزیابی مدرس)نمره(برای دروس دارای آزمون متمرکز

 59/90/5095 لغایت 90/90/5095 متمرکز آزمون دارای دروس برای(نمره)مدرس ارزیابی ثبت تجدیدنظر درخواسترسیدگی به 

 15/90/5095 لغایت 55/90/5095 متمرکزامتحانات دروس دارای آزمون 

 حذف و اضافه  تاریخ انتخاب واحد  نیم سال ورود مقطع 

 10/55/5099 50/55/5099و  51 و ماقبل 02-00-1 کاردانی و کارشناسی

 10/55/5099 50/55/5099  00-5099-5 کاردانی 

 11/55/5099 51/55/5099 00-5099-5 کارشناسی

 16/55/5099 51/55/5099و  56 00-5099-1 کاردانی و کارشناسی 

 11/55/5099 50/55/5099و  52 5099-5095-5 کاردانی و کارشناسی

 12/55/5099 19/55/5099 ها تمام ورودی کاردانی

 10/55/5099 15/55/5099 ها ورودی تمام کارشناسی



 1411-1411تحصیلی سال تابستان آموزشی تقویم

 12/90/5095 لغایت 51/90/5095 مدرس توسط درس تایید/آموزش مرکز توسط درس ارایه

 10/90/5095 لغایت 11/90/5095 یانتوسط دانشجو واحد انتخاب

 11/90/5095  ها کالس شروع

 
 95/91/5095 لغایت 11/90/5095 میهمان درخواست

 10/90/5095 لغایت 11/90/5095 آموزش مرکز توسط واحد انتخاب ویرایش و بررسی

 90/96/5095 لغایت 10/91/5095  آموزش مرکز توسط کالسی 56/0 غیبت ویرایش و ثبت

 90/96/5095 ها کالس پایان

 55/96/5095 لغایت 95/96/5095 امتحان جلسه به ورود کارت اخذ

 55/96/5095 لغایت 91/96/5095 امتحانات

 56/96/5095 لغایت 91/96/5095 پروژه و کارورزی بجز دروس تمامی نمرات ثبت

 52/96/5095 لغایت 51/96/5095 نمرات نظر تجدید درخواست

 19/96/5095 لغایت 50/96/5095 نمرات نظر تجدید به رسیدگی

 11/91/5095 لغایت 91/96/5095  پروژه و کارورزی دروس نمرات ثبت

  

 

 

 

 

 

 

 

 


