
 

Engineer Miss: Marzieh.Moazen 

  

   97-98نیمسال اول سال تحصیلی 

 عنوان

  

 تاریخ

 21/6/97 شنبه چهار لغايت 17/6/97 شنبه  97ورودی های ماقبل  انتخاب واحد اينترنتي

 (97)به جزء دانشجويان ورودی  24/6/97شنبه  شروع كالس ها

 حذف و اضافه
  11/7/97لغايت چهار شنبه  9/7/97دوشنبه 

 (97 ورودی دانشجويان جزء به)

 1397ثبت نام دانشجويان جديد الورود كنکور سراسری 

بر اساس اعالم زمان ثبت نام از طرف سازمان سنجش آموزش 

 کشور متعاقبا اعالم خواهد شد.

 اجرای طرح رويش

معارفه و شروع كالس های دانشجويان جديد 

 كنکور سراسری و تحصیالت تکمیلي(97)  الورود

 (97حذف و اضافه *)ورودی 

 18/9/97 يکشنبه لغايت  97 /17/9 شنبه            كلیه ورودی ها ( دانشکده آموزش  )توسط كارشناس حذف نهايي*

 20/10/97پنج شنبه            كلیه ورودی ها پايان كالس ها

 4/11/97 شنبه پنج           كلیه ورودی ها پايان امتحانات

 12/11/97لغايت جمعه 6/11/97شنبه  تعطیالت بین دو نیمسال

 نمی باشد. حذف و اضافه و حذف نهایی شامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی*

 نگردد. تاسوعا و عاشورا و اربعین امتحان برگزار  در ایام اعتکاف ، لیالی قدر، تذکر:

 نشود. تاریخ امتحانات پایان نیمسال به هیچ وجه جابه جا  تذکر مهم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Engineer Miss: Marzieh.Moazen 

  

 97-98نیمسال دوم سال تحصیلی 

 تاریخ عنوان

               10/11/97 شنبه چهار لغايت  6/11/97شنبه  انتخاب واحد اينترنتي تمامي دانشجويان

 11/11/97لغايت پنج شنبه  9/11/97از سه شنبه  97اجرای طرح رويش جهت ورودی های بهمن ماه 

    13/11/97شنبه  97شروع كالس ها تمامي ورودی ها و ورودی بهمن 

  30/11/97لغايت سه شنبه  27/11/97شنبه    * حذف و اضافه

  22/2/98 يکشنبه  لغايت  21/2/98شنبه   )توسط كارشناس آموزش دانشکده (  *حذف نهايي

 23/3/98پنج شنبه پايان كالس ها

 6/4/98پنج شنبه پايان امتحانات

 نمی باشد. حذف و اضافه و حذف نهایی شامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی*

 .نگردد تاسوعا و عاشورا و اربعین امتحان برگزار  در ایام اعتکاف ، لیالی قدر، تذکر:

 نشود. تاریخ امتحانات پایان نیمسال به هیچ وجه جابه جا  تذکر مهم:

  
  

 96-97تابستان سال تحصیلی  دوره 

 *جهت درسهایی که ارائه می شود *

 تاریخ عنوان

               28/4/97یکشنبه  لغایت  27/4/97شنبه  انتخاب واحد کلیه گروه ها

        30/4/97شنبه  شروع کلیه کالسها

                  8/6/97 پنج شنبه پایان کالسها

 15/6/97حداکثر تا پنج شنبه  امتحانات

 دوره تابستان حذف و اضافه ندارد. تذکر:

 


