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شنبه 95 /11/9

دانشجویان ورودی  91و قبل از آن

یک شنبه 95/11/10

دانشجویان ورودی 92

دوشنبه 95/11/11

دانشجویان ورودی 93

سه شنبه 95/11/12

دانشجویان ورودی 94

چهارشنبه 95/11/13

دانشجویان ورودی 95

تاریخ انتخاب واحد

شروع کالسها

شنبه 95/11/16

حذف و اضافه

شنبه  95/11/23لغایت 95/11/25

حذف تکدرس

تا تاریخ 96/3/7

ارزشيابی اساتيد توسط دانشجویان و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان نيمسال

از دوشنبه  96/2/18تا پنجشنبه 96/2/28
چهارشنبه 96/3/10

پایان کالسها

سه شنبه  96/4/13لغایت چهار شنبه 96/4/21

ارزشيابی اعضاء هيأت علمی توسط مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده

تاریخ امتحانات :
ساعت
8 -10

14-16

10-12

16-18

روز

شنبه 96/3/20

__

زبان عمومی

دروس گرایش تاریخ

دروس گرایش آشنایی با منابع انسانی

تاریخ امامت-تاریخ تحليلی صدر اسالم

تفسير موضوعی قرآن
تفسير موضوعی نهج البالغه

دروس گرایش مبانی نظری اسالم

یکشنبه 96/3/21

اندیشه اسالمی 1
انسان در اسالم

دانش خانواده و

دوشنبه 96/3/22

جمعيت

پنجشنبه 96/3/25

-

دوشنبه 96/3/29

اندیشه اسالمی 2

دروس گرایش اخالق
اخالق اسالمی-فلسفه اخالق -آیين زندگی(اخالق
کاربردی)

حقوق اجتماعی و سياسی در

دروس گرایش انقالب اسالمی

انقالب اسالمی ایران -اندیشه سياسی امام خمينی (ره)
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی-آشنایی با دفاع مقدس

اسالم

عرفان عملی اسالم

فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

-

فارسی عمومی

فيزیک و فيزیک عمومی

-

-

ریاضيات و ریاضی عمومی

شنبه 96/4/3

پایان امتحانات

سه شنبه 96/4/13

آخرین مهلت ورود نمرات پایان نيمسال

تذکر:
 -1دریافت کارت ورود به جلسه آزمون منوط به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید دروس نیمسال توسط دانشجو می باشد .
 -2دریافت کارت ورود به جلسه آزمون جهت شرکت در امتحانات پایان نیمسال الزامی است .
-3نقل و انتقال فقط از طریق پرتال ساماندهی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری امکان پذیر است.
-4تبعات ناشی از عدم انتخاب واحد در زمان مقرر به عهده شخص دانشجو میباشد.

اداره کل امور آموزشی دانشگاه

