


 

 1399-1400تحصیلی  سال  تقویم آموزشی  نیم سال اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30/09/99لغایت   29/09/99 حذف اضطراری

 12/10/99لغایت   03/10/99 کالسی توسط مرکز آموزش  16/3ثبت و ویرایش غیبت 

 12/10/99 هاپایان کالس

 04/11/99لغایت   06/10/99 اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

 26/10/99لغایت  13/10/99 آزمون متمرکز دروس دارای تمامی دروس به جز امتحانات

 04/11/99لغایت  27/10/99 آزمون متمرکز دروس دارای  امتحانات

 01/11/99لغایت  13/10/99 ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه

 04/11/99لغایت  02/11/99 تجدید نظر نمرات

 06/11/99لغایت  05/11/99 نمراترسیدگی به تجدید نظر 

 18/12/99لغایت  13/10/99 ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه 

 21/10/99لغایت  13/10/99 آزمون متمرکز توسط مدرسدارای  دروسنمره  6ثبت 

 24/10/99لغایت  22/10/99 آزمون متمرکزدروس دارای نمره  6تجدید نظر 

 26/10/99لغایت  25/10/99 آزمون متمرکز دارای دروسنمره  6رسیدگی به تجدید نظر 



 مرکز و واحد استانی ( مختص) 1399-1400تحصیلی  تقویم آموزشی  نیم سال دوم سال

 

 

 30/09/99لغایت  15/09/99 درخواست انتقال

 05/12/99لغایت  15/09/99 ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس

 24/11/99لغایت  15/11/99 انتخاب واحد توسط دانشجویان

 29/11/99لغایت  15/11/99 ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش

 01/12/99لغایت  25/11/99 درخواست میهمان

 25/11/99 ها شروع کالس

 29/11/99لغایت  25/11/99 انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه

 21/01/1400لغایت  30/11/1399 )درصورت ضرورت و لزوم( ویرایش مدرسدسترسی واحد استانی به 

 06/12/99لغایت  02/12/99 ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش

 08/12/99لغایت  02/12/99 )درصورت لزوم( تمدید درخواست میهمان

 09/12/99تا  991پس از ثبت نمرات نیمسال  ارسال مدارک برای بررسی در شورای بررسی موارد خاص 

 17/02/1400لغایت  04/02/1400 امتحانات میان ترم

 12/03/1400لغایت  11/03/1400 حذف اضطراری 

 28/03/1400لغایت  18/03/1400 کالسی توسط مرکز آموزش  16/3ثبت و ویرایش غیبت 

 28/03/1400 هاپایان کالس

 11/04/1400لغایت  22/03/1400 اخذ کارت ورود به جلسه امتحان

 23/03/1400لغایت  19/03/1400 دروس دارای آزمون متمرکز برای )نمره( مدرس  ارزیابی ثبت

 26/03/1400لغایت  24/03/1400 دارای آزمون متمرکزروس دبرای )نمره( مدرس  ارزیابی نظرتجدیددرخواست 

 28/03/1400لغایت  27/03/1400 دروس دارای آزمون متمرکزبرای )نمره( مدرس  ارزیابی نظرتجدیددرخواست رسیدگی به 

 امتحانات دروس دارای آزمون متمرکز 
و  13:00لغایت  10:30کاردانی از ساعت 

  16:00لغایت  13:30کارشناسی از ساعت 
  11/04/1400لغایت  29/03/1400مورخ 

 11/04/1400لغایت  29/03/1400 امتحانات

 16/04/1400لغایت  29/03/1400 ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه

 19/04/1400لغایت  17/04/1400 درخواست تجدید نظر نمرات

 21/04/1400لغایت  20/04/1400 تجدید نظر نمراتدرخواست رسیدگی به 

 26/05/1400لغایت  29/03/1400 ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه 

 حذف و اضافه  تاریخ انتخاب واحد  نیم سال ورود مقطع 

 25/11/99 16/11/99و  15 و ماقبل 97-98-2 کاردانی و کارشناسی

 26/11/99 18/11/99و  17  98-99-1 کاردانی 

 27/11/99 19/11/99  98-99-1 کارشناسی

 28/11/99 21/11/99و  20  98-99-2 کاردانی و کارشناسی 

 29/11/99 24/11/99و  23 1-1400-1399 کاردانی و کارشناسی
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