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والدت رسول اکرم(ص)-والدت امام جعفر صادق(ع)

شهادت امام حسن عسگري (ع)

6
شهادت امام رضا (ع)رحلت رسول اکرم (ص) - شهادت امام حسن (ع)

اربعین حسینی5
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پایان ترمیم-آخرین مهلت تقاضاي مرخصی تحصیلیترمیم و ثبت نام با تأخیرترمیم و ثبت نام با تأخیرترمیم ثبت نام با تأخیر2

شروع کالسها1

3

عاشوراي حسینیتاسوعاي حسینیثبتنام تحصیالت تکمیلیثبتنام تحصیالت تکمیلی

بسمه تعالی
تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی 99-1398    معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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  ثبتنام کارشناسی 1-98  ثبتنام کارشناسی 1-98  ثبتنام کارشناسی 1-98  ثبتنام کارشناسی 98-1
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امتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحاناتامتحانات

شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)ثبت نام کارشناسی98-2

مهلت ارسال نمره دروس پروژهدار: 1398/11/24مهلت ارسال نمره:   1398/11/17

 امتحانات امتحانات امتحانات امتحانات امتحانات شروع امتحانات

نظرسنجی

کالسهاي جبرانی -پایان کالس هاکالسهاي جبرانیکالسهاي جبرانیپایان نظرسنجینظرسنجی16

نظرسنجینظرسنجیپایان حذف تکدرس(W)نظرسنجی15

ثبت نام کارشناسی2-98ثبت نام کارشناسی2-98 پایان امتحانات
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1- با توجه به تاخیر پیش آمده در برگزاري کنکور کارشناسی ارشد (به دلیل وقوع سیل) و بر اساس نظر سازمان سنجش 
آموزش کشور امسال امکان شروع ترم اول در هفته سوم شهریور وجود ندارد. لذا  کالسهاي ترم اول از سی ام شهریور آغاز 

2- بر اساس آیین نامه ابالغی، تعداد ساعات آموزشی الزم در هر نیمسال تحصیلی به ازاي هر واحد نظري 16 ساعت است.خواهد شد.
3- تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-1398 در جلسه مورخ  1398/3/8 شوراي آموزش دانشگاه تصویب و در جلسه مورخ 

1398/3/20 هیات رئیسه دانشگاه با تغییراتی تائید و براي اجرا ابالغ شد.


