
 

 99-99تحصیلی  اولنیم سال   تقویم آموزشی                           

 01/31/89لغایت  10/31/89 درخواست انتقال 

ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس 

 توسط مدرس
 08/10/89لغایت  10/13/89

تغییر رشته و انتقال توام با  درخواست

 تغییررشته
 30/11/89لغایت  98/10/89

 90/10/89لغایت  91/10/89 توسط دانشجویان انتخاب واحد

 08/10/89لغایت  91/10/89 ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش

 13/10/89لغایت  99/10/89 درخواست میهمان

 31/10/89 ها شروع کالس

 08/10/89لغایت  03/10/89 حذف و اضافه 

 91/10/89لغایت  91/10/89 تمدید درخواست میهمان 

بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز 

 آموزش
 31/10/89لغایت  91/10/89

  18/18/89 لغایت 91/0/89 ویرایش مدرس توسط واحد استانی

 89 ماه دی 9و  0 حذف اضطراری

 08/01/89 ها پایان کالس

 11/00/89لغایت  90/01/89 امتحانات

 

 

 

 حذف و اضافه  تاریخ انتخاب واحد  نیم سال ورود مقطع 

 03/10/89 91/10/89 ماقبل و 80-80-0 کاردانی

 00/10/89 90/10/89 ماقبل و 80-80-0 کارشناسی 

 01/10/89 93/10/89و  99 80-80-9 و کارشناسی کاردانی

 00/10/89 90/10/89 80-89-0 کاردانی

 00/10/89 91/10/89 80-89-0 کارشناسی 

 08/10/89و  09 90/10/89 80-89-9 کاردانی

 08/10/89و  09 90/10/89 80-89-9 کارشناسی 



 

 99-99تقویم آموزشی  نیم سال دوم تحصیلی                                                          

 

 

 

  

 31/18/89لغایت  01/18/89 درخواست انتقال

توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط ارایه درس 

 مدرس
 01/09/89لغایت  01/18/89

 90/00/89لغایت  00/00/89 توسط دانشجویان انتخاب واحد

 01/09/89لغایت  00/00/89 ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش

 10/09/89لغایت  90/00/89 درخواست میهمان

 90/00/89 ها  شروع کالس

 01/09/89لغایت  01/09/89 حذف و اضافه

 11/19/88لغایت  00/09/89 ویرایش مدرس توسط واحد استانی

 99/09/89لغایت  00/09/89 درخواست میهمانتمدید 

 91/09/89لغایت  00/09/89 بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش

  88 ماه خرداد 03و  09 حذف اضطراری 

 98/13/88 ها پایان کالس

 00/10/88لغایت  30/13/88 امتحانات

 حذف و اضافه  تاریخ انتخاب واحد  نیم سال ورود مقطع 

 01/09/89 00/00/89و  00 ماقبل و 80-80-9 کاردانی و کارشناسی

 00/09/89 08/00/89و  09 ماقبل و 80-89-0 کاردانی و کارشناسی

 09/09/89 91/00/89 80-89-9 کاردانی

 03/09/89 90/00/89 80-89-9 کارشناسی 

 00/09/89 93/00/89 89-88-0 کاردانی

 01/09/89 90/00/89 89-88-0 کارشناسی 



 

 
 

 99-99سال تحصیلی تقویم آموزشی تابستان  

                             

 

 

 تقویم آموزشی تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته                        

 بازه زمانی تعیین شده مرجع

 00/1/89لغایت  0/89/ 98 درخواست دانشجو

 09/1/89لغایت  0/89/ 98 مراکز آموزشی

 91/1/89لغایت  0/89/ 98 واحدهای استانی

 30/1/89لغایت  0/89/ 98 ستاد

 

 

 

ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید 

 درس توسط مدرس
 91/10/88لغایت  00/13/88

 91/10/88لغایت  00/10/88 درخواست میهمان

 91/10/88لغایت  00/10/88  انتخاب واحد

 90/10/88 ها  شروع کالس

 31/11/88 ها پایان کالس

 18/10/88لغایت  0/10/88 امتحانات


