
  

  تحصیالت تکمیلی  ورودي قدیمدانشجویان  1400-1401تقویم آموزشی نیمسال اول 

  1400شهریور  24و چهارشنبه  23سه شنبه   ثبت نام

  1400شهریور  27شنبه   شروع کالسها

  1400مهر  4و دوشنبه  3یکشنبه   )2حذف و اضافه(هفته 

  1400دي  4شنبه   *)15آخرین مهلت حذف اضطراري(هفته 

  1400دي  17تا جمعه  6دوشنبه   )|16و15ارزیابی(هفته 

  1400دي  15دي تا چهارشنبه  11شنبه   )16ها(هفته هفته پایانی کالس

  1400دي  30دي تا پنجشنبه  18شنبه   )18و 17آزمون هاي پایانی(هفته 

  1400بهمن  16شنبه   1400شروع ترم دوم 

درخواست خود را در سامانه  1400دي ماه  4حداکثر تا *دانشجویان براي انجام حذف اضطراري باید 

  تحصیالت تکمیلی ثبت نمایند.
  

  

  دانشجویان جدید الورود دوره دکتري 1400-1401تقویم آموزشی نیمسال اول 

  1400شهریور  17و چهارشنبه  16سه شنبه   تشکیل پرونده

  1400شهریور  24و چهارشنبه  23سه شنبه   ثبت نام

  بر اساس کالسهاي دروس ورودیهاي قدیم و جدید  شروع کالسها

  1400شهریور  27شنبه  قدیم :

 جدید: شنبه 8 آبان* 1400

  1400مهر  4و دوشنبه  3یکشنبه   حذف و اضافه

  1400دي  4شنبه   آخرین مهلت حذف اضطراري

  1400دي  17تا جمعه  6دوشنبه   ارزیابی

  کالسهاي دروس ورودیهاي قدیم و جدیدبر اساس تاریخ شروع   هفته پایانی کالسها

  1400دي  15دي تا چهارشنبه  11شنبه  قدیم :

  1400دي  29دي تا چهارشنبه  25شنبه  جدید:

  1400بهمن  11دوشنبه دي تا  18شنبه   آزمون هاي پایانی

  1400بهمن  16شنبه   1400شروع ترم دوم 

درخواست خود را در سامانه  1400دي ماه  4*دانشجویان براي انجام حذف اضطراري باید حداکثر تا 

  تحصیالت تکمیلی ثبت نمایند.

  
  

  



  

  دانشجویان جدید الورود دوره کارشناسی ارشد 1400-1401تقویم آموزشی نیمسال اول 

  پس از اعالم نتایج تعیین خواهد شد  تشکیل پرونده

  پس از اعالم نتایج تعیین خواهد شد  ثبت نام(انتخاب واحد)

  1400 *آبان 8شنبه   کالسهاشروع 

  1400آبان  16و  15  حذف و اضافه

  1400دي  4شنبه   آخرین مهلت حذف اضطراري

  1400دي  17تا جمعه  6دوشنبه   ارزیابی

  1400دي  29دي تا چهارشنبه  25شنبه   هفته پایانی کالسها

  1400بهمن  11بهمن تا دوشنبه  4دوشنبه   آزمون هاي پایانی

  1400بهمن  16شنبه   1400شروع ترم دوم 

درخواست خود را در سامانه  1400دي ماه  4*دانشجویان براي انجام حذف اضطراري باید حداکثر تا 

  تحصیالت تکمیلی ثبت نمایند.

تعیین  1400اسی ارشد تا انتهاي مهر نشش مبنی بر اعالم نتایج کنکور کارآبان براساس اطالعیه سازمان سنج 8تاریخ  *

  اعالم خواهد شد. متعاقباً در برنامه زمانبندي آموزشی صورت عدم اعالم نتایج تغییراتشده و در 

در صورتیکه دانشجویان ورودیهاي قدیم نیاز به اخذ واحد درسی با دانشجویان ورودي جدید دوره کارشناسی ا رشد  توجه 

  خواهد بود.  1400آبانماه  8باشند شروع کالس هاي آنها از تاریخ داشته 

  
  

  

   1400-1401 نیمسال دومدوره تحصیالت تکمیلی  تقویم آموزشی

  1400بهمن  10و یکشنبه  9شنبه   ثبت نام

  1400بهمن  16شنبه   شروع کالسها

  1400بهمن  24و یکشنبه  23شنبه   )2حذف و اضافه(هفته 

آخرین مهلت حذف 

  *)15اضطراري(هفته 

  1401خرداد  7شنبه 

  1401خرداد 20جمعه تا  9دوشنبه   )16و15ارزیابی(هفته 

  1401خرداد   18تا چهارشنبه  14شنبه   )16ها(هفته هفته پایانی کالس

  1401تیر  2خرداد تا پنجشنبه  21شنبه   )18و 17آزمون هاي پایانی(هفته 

درخواست خود را در سامانه  1401خردادماه  7*دانشجویان براي انجام حذف اضطراري باید حداکثر تا 

  تحصیالت تکمیلی ثبت نمایند.

  


