
 

 )تمامی مقاطع تحصیلی( 1401-1402شی نیمسال دوم سال تحصیلی تقویم آموز
 

و دانشجویان  های آموزشی و مجوزهای مربوط الزامی استنامه* انتخاب واحد دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل، در تمامی مقاطع بر اساس مقررات و آیین

  مجاز به حضور در کالس درس، بدون انتخاب واحد رسمی نیستند. در صورت عدم انتخاب واحد، طبق مقررات آموزشی اقدام خواهد شد.

 روز به بعد از آخرین امتحان منتقل خواهد شد. صورت عدم برگزاری آزمون )به هر دلیل( در ایام امتحانات، امتحانات همان** در

  نمایداحساس مسئولیت کلیه دانشجویان و همکاران محترم در اجرای دقیق تقویم آموزشی، تقدیر و تشکر میپیشاپیش از. 
 خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی اداره کل             
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