
 

 

 1401-1402ل نیمسال اوّ

 1401 شهریور 22 تا 12از تاریخ  انتخاب واحد بصورت اینترنتی

  شهریور 13و  12 و ماقبل 98ورودی 

  شهریور 15و  14 99ورودی 

  شهریور 18 تا 16 1400ورودی 

  شهریور 22 تا 19 هاورودیانتخاب واحد کلیه 

  انتقال انتخاب واحدها به سامانهLMS 23  شهریور  25تا 

 1401 شهریور 27 هاشروع کالس

 1401مهر  11 تا 9 حذف و اضافه

 1401 دی 2 تا درسحذف تک

 1401 دی 2 تاآذر  19 ارزیابی کیفیت تدریس اساتید

 1401 دی 14  هاپایان کالس

 1401 دی 28تا  15 نیمسالامتحانات پایان 

 

 تذکرات مهم:
در هر مقطع تحصیلی، در صورتی  ، هر دانشجونامه جامع آموزشی دانشگاهشیوه 13ماده  3بر اساس تبصرۀ  -1

منع تحصیل آموزشی نداشته باشد، بایستی در ابتدای هر نیمسال انتخاب واحد اینترنتی را انجام دهد، در که 

 شود. غیر اینصورت منصرف از تحصیل شناخته می

روز پس از هر امتحان  10مهلت اعالم نمرات و ثبت و تأیید در سامانه جامع آموزشی توسط مدرّسان محترم تا  -2

  خواهد بود. 1401بهمن   9و حداکثر تا تاریخ 
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 1401-1402 موّدنیمسال 

 1401بهمن  12تا  1از تاریخ  انتخاب واحد بصورت اینترنتی

  بهمن 2و  1 و ماقبل 98ورودی 

  بهمن 4و  3 99ورودی 

  بهمن 7تا  5 1400ورودی 

  بهمن 10تا  8 1401ورودی 

 بهمن 12و  11 هاانتخاب واحد کلیه ورودی 

  انتقال انتخاب واحدها به سامانهLMS 13  بهمن 14و 

 1401بهمن  16 هاشروع کالس

 1401اسفند  2تا بهمن  30 حذف و اضافه

 1402 خرداد 5 تا درسحذف تک

 1402 خرداد 5تا  اردیبهشت 23 ارزیابی کیفیت تدریس اساتید

 1402خرداد  18  هاپایان کالس

 1402 تیر 1تا  خرداد 20 امتحانات پایان نیمسال

 

 تذکرات مهم:
در هر مقطع تحصیلی، در صورتی  ، هر دانشجونامه جامع آموزشی دانشگاهشیوه 13ماده  3بر اساس تبصرۀ  -1

منع تحصیل آموزشی نداشته باشد، بایستی در ابتدای هر نیمسال انتخاب واحد اینترنتی را انجام دهد، در که 

 شود. غیر اینصورت منصرف از تحصیل شناخته می

روز پس از هر امتحان  10مهلت اعالم نمرات و ثبت و تأیید در سامانه جامع آموزشی توسط مدرّسان محترم تا  -2

    خواهد بود. 1402تیر   11و حداکثر تا تاریخ 
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