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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تحصیالت تکمیلی و معاونت آموزشی

 اداره کل امور آموزشی

 (0410-2)0410-0412 سال تحصیلی دوم تقوین آهوزشی نیوسال

 کلیفعالیتْای  -1

 شرح فعالیت تاریخ

 ثثت ًام داًشجَیاى هْواىپایاى  شٌثِ تا چْار 01/11/1401

 شزٍع ًیوسال شٌثِیک 16/11/1401

 پایاى کالسْا چْارشٌثِ 24/03/1402

 اهتحاًات درٍس عولی 24/03/1402تا چْارشٌثِ  20/3/1402شٌثِ 

 اهتحاًات پایاى ًیوسال 07/04/1402 چْارشٌثِ تا 25/03/1402پٌجشٌثِ 

 رسالِتزگشاری جلسات دفاع اس پایاى ًاهِ ٍ  )غیز اس تعطیالت هزدادهاُ( 1402تا پایاى شْزیَرهاُ 

 اهتحاًات پایاى تزم درٍس عوَهی ٍ پایِ -2

 01-03 04-01 01-02 3-01 روز     ساعت

پنجشنبه 

22/10/0412 

 - - فیشیک ٍ فیشیک عوَهی -

شنبه 

22/10/0412 

 - - ریاضیات ٍ ریاضی عوَهی -

شنبه  دو

12/14/0412 

 درٍس هعارفاهتحاًات  اهتحاًات درٍس هعارف ستاى عوَهی اهتحاًات درٍس هعارف

شنبه سه 

11/14/0412 

 اهتحاًات درٍس هعارف اهتحاًات درٍس هعارف اهتحاًات درٍس هعارف اهتحاًات درٍس هعارف

شنبه چهار 

12/14/0412 

 فارسی عوَهی اهتحاًات درٍس هعارف اهتحاًات درٍس هعارف اهتحاًات درٍس هعارف

 تزگشاری اهتحاًات هقاطع تحصیالت تکویلی تالهاًع است.* در سهاى تزگشاری اهتحاًات درٍس عوَهی کارشٌاسی، 
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 داًشجَییسهاًثٌذی فعالیتْای  -3

 شرح فعالیت تاریخ

  دٍشٌثِ 10/11/1401 ٍ قثل 98ٍرٍدیْای 

 

  اًتخاب ٍاحذ
 

 سِ شٌثِ 11/11/1401 400ٍ  99ٍرٍدیْای 

 چْارشٌثِ 12/11/1401 1401ٍرٍدی 

 پٌجشٌثِ 13/11/1401 ثثت ًام تا تأخیز

 جوعِ 14/11/1401 ثثت ًام تا تأخیز

 شزٍع ًیوسال شٌثِیک 16/11/1401

 حذف ٍ اضافِ 24/11/1401ٍ دٍشٌثِ   23/11/1401یکشٌثِ 

 ارسشیاتی اساتیذ ٍ دریافت کارت ٍرٍد تِ جلسِ 18/03/1402شٌثِ تا پٌج 01/03/1402شٌثِ دٍ

 پایاى هْلت حذف تکذرس چْارشٌثِتا  10/03/1402

 اهتحاًات درٍس عولی 24/03/1402تا چْارشٌثِ  20/3/1402شٌثِ 

 پایاى کالسْا چْارشٌثِ 24/03/1402

 آخزیي هْلت درخَاست توذیذ سٌَات تزای ًیوسال تعذ چْارشٌثِ 28/04/1402

 اهتحاًات پایاى ًیوسال 07/04/1402شٌثِ  چْارتا     25/03/1402پٌجشٌثِ 

 تزگشاری جلسات دفاع اس پایاى ًاهِ ٍ رسالِ )غیز اس تعطیالت هزدادهاُ( 1402تا پایاى شْزیَرهاُ 

 

 اساتیذسهاًثٌذی فعالیتْای  -4

 شرح فعالیت تاریخ

 شزٍع کالسْا شٌثِیک 16/11/1401

 تکویل ٍ ارسال فزهْای حق التذریس تِ داًشکذُ شٌثِسِ  16/12/1401

 اهتحاًات درٍس عولی 24/03/1402تا چْارشٌثِ  20/3/1402شٌثِ 

 پایاى کالسْا چْارشٌثِ 24/03/1402

 در سیستن آهَسش 16/3ثثت غیثت  24/03/1402تا چْارشٌثِ 

 شزٍع اهتحاًات پٌجشٌثِ 25/03/1402

 پایاى اهتحاًات شٌثِ چْار 07/04/1402

 آخزیي هْلت ٍرٍد ٍ ثثت ًْایی ًوزات شٌثِپٌج 22/04/1402

 شٌثِچْار 01/06/1402
آخزیي هْلت ثثت ًوزات درٍس پزٍصُ کارشٌاسی ٍ 

 سویٌار کارشٌاسی ارشذ

 تزگشاری جلسات دفاع اس پایاى ًاهِ ٍ رسالِ )غیز اس تعطیالت هزدادهاُ( 1402تا پایاى شْزیَرهاُ 



3 
 

 

 

 داًشکذُسهاًثٌذی فعالیتْای  -5
 شزح فعالیت تاریخ

 تعزیف درٍس تز رٍی ساهاًِ 05/11/1401تا چْارشٌثِ 

 آغاس ًیوسال تحصیلی 16/11/1401شٌثِ یک

 حذف ٍ اضافِ 24/11/1401شٌثِ دٍٍ   23/11/1401شٌثِ یک

 ارسال ًاهِ هشزٍطی ٍ اخزاجی داًشجَیاى  تِ ادارُ کل آهَسش 24/12/1401تا چْارشٌثِ 

 هْلت تکویل ٍ ارسال تزًاهِ ّفتگی اساتیذ 10/12/1401چْارشٌثِ 

 تکویل ٍ ارسال فزهْای حق التذریسهْلت  16/12/1401شٌثِ سِ 

 هْلت هعزفی اساتیذ هٌتخة داًشکذُ ٍ گزٍّْای آهَسشی 30/01/1402چْارشٌثِ 

 هْلت درخَاست ٍ ثثت هذرساى هذعَ تزای ًیوسال تعذ 27/02/1402چْارشٌثِ 

 هْلت ارسال تزًاهِ درسی ًیوسال تعذ تِ ادارُ کل آهَسش 21/04/1402چْارشٌثِ 

 پایاى هْلت حذف تکذرس   10/03/1402  چْارشٌثِتا 

 ارسشیاتی اساتیذ ٍ دریافت کارت ٍرٍد تِ جلسِ 18/03/1402تا پٌجشٌثِ  01/03/1402شٌثِ دٍ

 ارسشیاتی اساتیذ تَسط هذیز گزٍُ ٍ هعاٍى آهَسشی داًشکذُ 29/04/1402تا پٌج شٌثِ  17/04/1402شٌثِ 

 پایاى کالسْا  24/03/1402تا چْارشٌثِ 

 اهتحاًات پایاى ًیوسال 07/04/1402 چْارشٌثِتا     25/03/1402پٌجشٌثِ 

 آخزیي هْلت درخَاست توذیذ سٌَات 28/04/1402تا چْارشٌثِ 

 تزگشاری جلسات دفاع اس پایاى ًاهِ ٍ رسالِ )غیز اس تعطیالت هزدادهاُ( 1402تا پایاى شْزیَرهاُ 

 

 


