
  رديف  95- 96 نيمسال دوم سال تحصيلي
  1  توسط واحدهاي آموزشي تعريف و تكميل برنامه هفتگي و امتحانات  دي ماه 22آبان ماه لغايت چهارشنبه 22شنبه 
 2 در نيمسال اول در مقطع كارشناسيبررسي درخواست تمديد مهماني دانشجويان مهمان  دي ماه 15آذر ماه لغايت چهارشنبه  20شنبه

 3 مرخصي تحصيلي تقاضاي بهمن ماه 6دي ماه لغايت چهارشنبه 4شنبه 

 4 آخرين مهلت بررسي درخواست متقاضيان  انتقال از خارج به داخل كشور دي ماه 8چهارشنبه 

  5  زمان بررسي درخواست مهماني دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي  دي ماه 30دي ماه لغايت چهارشنبه  11شنبه 
 6 انتخاب واحد بهمن ماه 5بهمن ماه لغايت سه شنبه  2شنبه 

 7 ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان پذيرفته شده اعم از مهمان كامل، غيرايراني، انتقال از خارج بهمن ماه5بهمن ماه لغايت سه شنبه  2شنبه 

  8  ها شروع كالس  بهمن ماه 9شنبه 
  9  واحدهاي آموزشيبررسي وضعيت آموزشي دانشجويان توسط آخرين مهلت   بهمن ماه 13چهارشنبه 
  10  در مقطع كارشناسي به آموزش كل واحدهاي آموزشي آخرين مهلت ارسال درخواست سنوات تحصيلي از   بهمن ماه 13چهارشنبه 

  11  حذف و اضافه            بهمن ماه 17و 16شنبه و يكشنبه 
 12 ثبت نام مهمان تكدرس           بهمن ماه 17و 16شنبه و يكشنبه 

 13 زمان امتحان ميان ترم          فروردين ماه30فروردين ماه لغايت چهارشنبه  19شنبه 

  14  زمان ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان  ارديبهشت ماه 27چهارشنبهفروردين ماه لغايت  26شنبه 
 15 )دانشجويان دكتري(درخواست  واحدهاي آموزشيآخرين مهلت درخواست صدور مجوز برگزاري امتحان ارزيابي آموزشي  ارديبهشت ماه 27چهارشنبه 

  16  آخرين مهلت حذف تكدرس ( يك هفته قبل از پايان كالس ها )  خرداد ماه 3چهارشنبه 
  17  آخرين مهلت تقاضاي حذف نيمسال            خرداد ماه 10چهارشنبه

 18 ها پايان كالس خرداد ماه 10چهارشنبه 
 19 زمان امتحانات پايان نيمسال خرداد ماه 28يكشنبه خرداد ماه لغايت  13شنبه 

  20 و امتحان تئوري درس تربيت بدني امتحانات دروس معارف اسالمي خرداد ماه 21خرداد ماه و يكشنبه  16سه شنبه 
  21 درج و اعالم نمرات توسط استاد تاريخ روز كاري(كارشناسي)،يك ماه (كارشناسي ارشد)،سه ماه (دكتري) 10از زمان امتحان هر درس حداكثر به مدت 

 22  آخرين مهلت برگزاري امتحان ارزيابي آموزشي دانشجويان دكتري (درخواست واحدهاي آموزشي)  خرداد ماه 28يكشنبه 

  23  آخرين مهلت برگزاري ارزيابي پژوهشي (دفاع پروپوزال) دانشجويان دكتري (درخواست واحدهاي آموزشي)  خرداد ماه 28يكشنبه 
 24 آخرين مهلت اعالم نمرات امتحان ارزيابي آموزشي دانشجويان دكتري توسط واحدهاي آموزشي حداكثر يك هفته پس از برگزاري امتحان

 25 آخرين مهلت  اعالم نتيجه ارزيابي پژوهشي (دفاع پروپوزال ) دانشجويان دكتري توسط واحدهاي آموزشي حداكثر يك هفته پس از برگزاري امتحان

  26  آخرين مهلت ارسال درخواست صدور مجوز دفاع از رساله مقطع دكتري توسط واحدهاي آموزشي  مرداد ماه 11چهارشنبه 

  آخرين مهلت ارسال درخواست سنوات تحصيلي دانشجويان از واحدهاي آموزشي به آموزش كل براي نيمسال آينده   مرداد ماه 18چهارشنبه 
  27 كميسيون بررسي موارد خاص ) (در مقاطع تحصيالت تكميلي)(مصوبه

  28  آخرين مهلت ارسال درخواست صدور مجوز دفاع از پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد  توسط واحدهاي آموزشي  شهريور ماه 8چهارشنبه 
  29  آخرين مهلت برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه و رساله مقاطع تحصيالت تكميلي  شهريور ماه 15چهارشنبه 
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