
 باسمه تعالی

 

   1399 -1400برنامه زمان بندی نیمسال اول 

 تا تاریخ  از تاریخ  عنوان

 11/5/99 شنبه 99/ 31/4شنبه  سه ثبت نام مقدماتی دانشجویان 

 19/5/99 یک شنبه 12/5/99شنبه یک  برنامه ریزی درسی نیمسال 

 

 غییرات()با اعمال ت  1399 -1400تقویم آموزشی نیمسال اول 

 تا تاریخ  از تاریخ  عنوان
تاریخ پایان برای  

 کارشناس 
 تأیید استاد مشاور 

  22/6/99شنبه  99/ 12/6شنبه چهار 99/ 10/6 دوشنبه ثبت نام مرحله اول

  22/6/99شنبه  16/6/99 شنبهیک  99/ 13/6شنبه  پنج ثبت نام مرحله دوم

   22/6/99 شروع کالسها 

 99/ 7/ 7دوشنبه  99/ 7/ 6 یکشنبه 99/ 5/7 شنبه حذف و اضافه 
تا   7/99/ 12از شنبه 

 99/ 7/ 16چهارشنبه 

   99/ 8/ 2جمعه  2و  1امتحان میان ترم اول ریاضی 

امتحانات میان ترم دروس عمومی و  

 دروس پایه سرویسی 

 99/ 8/ 16و جمعه  99/ 8/ 15پنج شنبه      صبح روزهای

 و 

 99/ 8/ 23و جمعه  22/8/99پنج شنبه   صبح روزهای

  

   14/9/99جمعه  2و   1ریاضی امتحان میان ترم دوم 

  99/ 18/9سه شنبه  17/9/99دوشنبه  99/ 16/9یک شنبه  حذف نهائی

   16/11/99پنج شنبه  99/ 27/10شنبه  حذف اضطراری 

   10/7/99پنج شنبه  99/ 8/6شنبه  مرخصی تحصیلی

   99/ 24/10چهارشنبه  99/ 11/10 شنبه جپن حذف ترم

   99/ 10/10چهارشنبه  19/9/99چهارشنبه  ارزشیابی اساتید 

   10/10/99چهارشنبه  پایان کالسهای نیمسال اول 

مدت زمان اضافه شده به ترم جهت رفع اشکال،  
 حل تمرین و آمادگی دانشجویان برای امتحانات   

 از تاریخ  
 11/10/99پنج شنبه 
 لغایت   

 24/10/99چهارشنبه  
  

امتحانات پایان ترم دروس عمومی و  

 سرویسی دروس پایه 

   99/ 25/10پنج شنبه          صبح روزهای

 99/ 2/11 پنج شنبه                لغایت   
  

   9/11/99پنج شنبه  99/ 27/10شنبه  امتحانات دروس تخصصی 

   99/ 19/11شنبه  کی مهلت ورود نمرات 



 بسمه تعالی 
 

 1399 - 1400برنامه زمان بندی نیمسال دوم   

 تاریخ تا  از تاریخ  عنوان

 10/99/ 3چهارشنبه  19/9/99شنبه چهار ثبت نام مقدماتی دانشجویان 

 99/ 17/10چهارشنبه  6/10/99شنبه  برنامه ریزی درسی نیمسال 

  

 غییرات()با اعمال ت  1399 -1400تقویم آموزشی نیمسال دوم   

 تأیید استاد مشاور  تاریخ پایان برای کارشناس  تا تاریخ  از تاریخ  عنوان

  99/ 25/11شنبه  99/ 19/11شنبه یک  99/ 18/11شنبه  ثبت نام مرحله اول

  99/ 25/11شنبه  99/ 24/11جمعه  99/ 11/ 20شنبه  دو ثبت نام مرحله دوم

   25/11/99شنبه  شروع کالسها 

 99/ 10/12شنبه یک 9/12/99شنبه  حذف و اضافه 
تا   12/99/ 16 شنبهاز  99/ 11/12دوشنبه 

 99/ 20/12چهارشنبه 

   99/ 27/12چهارشنبه  اسفند پایان کالسهای 

   14/1/1400شنبه  1400شروع کالس های سال 

   20/1/1400 جمعه 2و 1امتحان میان ترم اول ریاضی 

 امتحانات میان ترم دروس عمومی  

 و دروس پایه سرویسی      

   1400/ 2/ 3و جمعه   1400/ 2/2پنج شنبه  صبح روزهای

 و 

و جمعه   1400/ 9/2پنج شنبه   صبح روزهای

10/2/1400 

 

 

   31/2/1400جمعه  2و  1امتحان میان ترم دوم ریاضی 

  1400/ 5/3شنبه  چهار 4/3/1400شنبه  سه 3/3/1400شنبه  ود حذف نهائی

   27/4/1400 شنبهیک  5/4/1400شنبه  حذف اضطراری 

   11/99 /24 عهجم 99/ 11/11شنبه  مرخصی تحصیلی

   1400/ 4/ 2شنبه چهار 20/3/1400شنبه  جپن حذف ترم

   26/3/1400چهارشنبه  1400/ 3/ 5چهارشنبه  یابی اساتید ارز

 26/3/1400چهارشنبه  پایان کالسهای نیمسال دوم 
 

 

مدت زمان اضافه شده به ترم جهت رفع اشکال، حل  
 تمرین و آمادگی دانشجویان برای امتحانات   

 از تاریخ  
 27/3/1400پنج شنبه 
 لغایت   

 2/4/1400شنبه  چهار  

  

امتحانات پایان ترم دروس عمومی و  

 دروس پایه سرویسی 

 1400/ 3/4پنج شنبه  صبح روزهای

 1400/ 10/4پنج شنبه              لغایت

 
 

   20/4/1400شنبه  یکلغایت  1400/ 4/ 5از روز شنبه  امتحانات دروس تخصصی 

   1400/ 2/5شنبه  مهلت ورود نمرات 

 


