
   

هفتهماه
1727282839294103051131 جمادي الثانی30626 جمادي االول29525

6121 Feb713281439154101651117612187

1319814209152110162211172312182413192514

12026221 اسفند301925 بهمن20261521271622281723291824

1625272638274928رجب29524 جماديالثانی2732228423

51029 Feb6111 Mar7122813391441015511166

121771318814199152010162111172212182313

120 فروردین291925 اسفند19241420251521261622271723281824

7262827 1 شعبان30625 رجب26221273222842329524

3928410295113061231 Mar7131 Apr81429153

101641117512186131971420815219162210

172311182412192513202614212715222816232917

1524 رمضان29423 شعبان1202722128322 اردیبهشت311926 فروردین24301825

26253726482759286102971130 Apr8121 May

بسمه تعالی
تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 99-1398    معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

جمعهپنجشنبهچهارشنبهسهشنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

ثبت نام کارشناسی98-2

پیروزي انقالب اسالمی شروع کالس ها1

ثبت نام کارشناسی2-98ثبت نام کارشناسی2-98ثبت نام کارشناسی2-98 پایان امتحانات

ثبت نام تحصیالت تکمیلیثبت نام تحصیالت تکمیلیثبت نام کارشناسی98-2

پایان ترمیم -آخرین مهلت تقاضاي مرخصی تحصیلیترمیم و ثبت نام با تأخیرترمیم و ثبت نام با تأخیرترمیم و ثبت نام با تأخیر2
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روز طبیعت-مبعث حضرت رسولاکرم (ص)روز جمهوري اسالمی

والدت حضرت قائم (عج)
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1- بر اساس آیین نامه ابالغی، تعداد ساعات آموزشی الزم در هر نیمسال تحصیلی به ازاي هر واحد نظري 16 ساعت است.
2- تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-1398 در جلسه مورخ  1398/3/8 شوراي آموزش دانشگاه تصویب و در جلسه مورخ  1398/3/20 هیات 

رئیسه دانشگاه با تغییراتی تائید و براي اجرا ابالغ شد.
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شهادت امام علی (ع)
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 مراسم دانشآموختگان

سالروز قیام 15 خردادرحلت امامخمینی (ره) نظرسنجینظرسنجیپایان حذف تکدرس (W)نظرسنجی15

14
(W) آغاز نظرسنجیعید سعید فطرعید سعید فطرآغاز حذف تکدرس

کالسهاي چبرانیکالسهاي جبرانی نظرسنجی - پایان کالس هانظرسنجی16

امتحاناتامتحاناتامتحانات امتحانات

 امتحاناتشروع امتحانات

نظرسنجی

امتحاناتامتحانات

پایان امتحاناتامتحاناتامتحانات

کالسهاي جبرانی  

 امتحانات امتحاناتشهادت امام جعفرصادق(ع)

مهلت ارسال نمره دروس پروژهدار: 1399/06/10     مهلت ارسال نمره: 1399/04/24 


