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شهریور

 1400

: شهریور، با ترتیب زیر23 تا 13انتخاب واحد اینترنتی از 

 و ماقبل،97ورودی :   شهریور14 و 13

98ورودی :  شهریور16 و  15 

،99ورودی :  شهریور19 تا 17

انتخاب واحد کلیه ورودی ها:  شهریور23 تا 20

LMSانتقال انتخاب واحدها به سامانه :  شهریور26 تا 24

مهر

1400

شروع کالسها:  شهریور27

حذف و اضافه:  مهر12 تا 10

اربعین حسینی:   مهر5

رحلت حضرت رسول و شهادت امام :  مهر13

حسن مجتبی

شهادت امام رضا:  مهر15

آبان

1400
والدت حضرت رسول و امام صادق:  آبان2

آذر

1400
ارزشیابی کیفیت تدریس:  دی3  آذر تا 20

دی

1400

پایان مهلت حذف تکدرس:  دی3

پایان کالسها:  دی 9

فرجه امتحانی و برگزاری جبرانی ها:  دی16 تا 11

امتحانات پایان نیمسال:  دی30 تا 18

شهادت حضرت فاطمه:  دی16

تعطیالت

نوروز
فروردین

 1401
روز طبیعت:  فروردین13

اردیبهشت

1401
ارزشیابی کیفیت تدریس:  خرداد6 اردیبهشت تا 24

شهادت حضرت علی:  اردیبهشت4

عید فطر:  اردیبهشت14 و 13

خرداد

1401

پایان مهلت حذف تکدرس:  خرداد6

پایان کالسها:  خرداد12

فرجه امتحانی و برگزاری جبرانی ها:  خرداد19 تا 14

امتحانات پایان نیمسال:  تیر2 خرداد تا 21

رحلت امام خمینی:  خرداد14

 خرداد15قیام :  خرداد15

انتخاب واحد

اینترنتی

امتحانات

انتخاب واحد

اینترنتی

امتحانات

تیر

1401

عید سعید قربان:  تیر20

عید سعید غدیر خم:  تیر28

اسفند

1400
حذف و اضافه:  اسفند2 بهمن تا 30

مبعث حضرت رسول:  اسفند10

ملی شدن صنعت نفت:  اسفند29

بهمن

1400

: بهمن، با ترتیب زیر13 تا 2انتخاب واحد اینترنتی از 

،98ورودی :  بهمن5 و 4      و ماقبل،97ورودی :   بهمن3 و 2

  ،1400ورودی :  بهمن11 تا 9                 ،99ورودی :  بهمن 8 تا 6

انتخاب واحد کلیه ورودی ها:  بهمن13 و 12

LMSانتقال انتخاب واحدها به سامانه :  بهمن15 و 14

شروع کالسها:  بهمن16

پیروزی انقالب:  بهمن22

والدت امام علی:  بهمن26


