
 تعالیباسمه
  1401 -1402 سال تحصیلی  دومنیمسال خالصه تقویم آموزشی 

 )تمامی مقاطع تحصیلی(

 عنوان شروع تاریخ تاریخ پایان

 * نتخاب واحد دانشجویانا 1401 بهمن 16 شنبهیک 1401 بهمن 19شنبه چهار

 هاکالس رگزاریب 1401 بهمن 23شنبه یک 1402 خرداد 25شنبه پنج

 میان ترم اتمتحانا 1402 فروردین 26شنبه  1402 اردیبهشت 7پنجشنبه 

 ** غیبت کالسی دانشجویان ثبت 1402 اردیبهشت 23شنبه  1402 خرداد 25شنبه پنج

 نام نیمسال دومفته پیش ثبته 1402 اردیبهشت 30شنبه  1402 خرداد 3چهارشنبه 

 فته ارزشیابی اساتید ***ه 1402 خرداد 6شنبه  1402 خرداد 10چهارشنبه 

 های جبرانیرگزاری کالسب 1402 خرداد 27شنبه  1402 خرداد 30شنبه سه

 **** متحانات پایان نیمسال تحصیلیا 1402 خرداد 31شنبه چهار 1402 تیر 19شنبه دو

حداکثر مهلت ثبت  روس نظری د 1402 تیر 10شنبه  1402 تیر 29شنبه پنج

 ...روژه، کارآموزی و پ 1402 تیر 31شنبه  نمرات مقطع کارشناسی

 تعداد روزهای برگزاری کالس های جبرانی(روز )به جز هفته کالس 86

های نامه* انتخاب واحد دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل، در تمامی مقاطع بر اساس مقررات و آیین

آموزشی و مجوزهای مربوط الزامی است و دانشجویان مجاز به حضور در کالس درس، بدون انتخاب 

 واحد رسمی نیستند. در صورت عدم انتخاب واحد، طبق مقررات آموزشی اقدام خواهد شد. 

جلسات کالس، غیبت کند، از شرکت در امتحان پایان نیمسال  16/3اگر دانشجویی در درسی بیش از ** 

 شود.تحصیلی محروم می

امکان مشاهده نمره نهایی و نیز اعتراض به شرکت نکردن دانشجو در ارزشیابی اساتید، در صورت *** 

 نمره، برای دانشجو وجود نخواهد داشت.

از آخرین  روز به بعد برگزاری آزمون )به هر دلیل( در ایام امتحانات، امتحانات همان** در صورت عدم **

 .درخواست تغییر در زمان برگزاری امتحان پذیرفته نیستو امتحان منتقل خواهد شد 

شود دانشجویان تا چند روز بعد از پایان امتحانات، آمادگی برگزاری احتمالی امتحانات به تعویق توصیه می

 ده را داشته باشند.افتا

 ترم در اجرای دقیق تقویم آموزشیدانشجویان و همکاران مح تمامیپیشاپیش از احساس مسئولیت  

 نماید.تشکر می، دانشگاه

 دانشگاه و تحصیالت تکمیلی یآموزش مدیریت خدمات
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