
  باسمه تعالي              

 92-93نيمسال اول سال تحصيلي  آموزشي  مصوب تقويم
  دانشگاه اصفهان

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضمناً شايسته است گروه هاي آموزشي سـرويس دهنـده برنامـه امتحـاني پايـان نيمـسال اول دروس                    **  
  و بـراي     92 پايان ارديبهـشت     خود را حداكثر تا   )رياضي ، فيزيك، شيمي، آمار ، مباني كامپيوتر       (  سرويسي  

  .   به كليه دانشكده ها اعالم نمايند 92 آبان ماه 15نيمسال دوم تا 

 شهريور ماه 21 ماه لغايت پنج شنبه  شهريور12سه شنبه ثبت نام و انتخاب واحد روز 
  امانه دانشجويي سيستم آموزشي دانشگاه از طريق س92

  
  92 شهريور ماه 23روز شنبه         شروع كالسها 

  92 مهر ماه 2 و 1روز دو شنبه و سه شنبه   حذف و تعويض دانشجويان كارشناسي 
   92 مهر ماه 6حذف و تعويض مورد نظر براي كارشناسان محترم گروههاي آموزشي         روز چهار شنبه 

  92 دي ماه 3روز سه شنبه   انشجويان كارشناسي حذف اضطراري د
  92 دي ماه 11روزچهار شنبه         پايان كالسها 

  92 دي ماه 14روز شنبه        شروع امتحانات 
  92 دي ماه 27روز جمعه         پايان امتحانات 

  
اب واحد كليه دانشجويان نوبت دوم  كه از ترم هاي قبل بدهي دارند فايل آنان بسته مي باشد و حق انتخ* 

  .ندارند و الزم است قبل از انتخاب واحد از طريق پرداخت الكترونيكي بدهي خود را تسويه نمايند

 
   92 دي ماه 13ه  جمع14-16ساعت         ان زبان انگليسي پيش نياز امتح

  92 دي ماه 19 پنج شنبه 14-16ساعت         امتحان زبان انگليسي عمومي
  92  دي ماه 27 و 26پنج شنبه و جمعه           امتحان كليه دروس حوزه معارف

  92 دي ماه 15 يك شنبه 8-10ساعت         امتحان درس فارسي عمومي 
  92 دي ماه 20 جمعه 8-10ساعت            امتحان درس دانش خانواده 
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ـ       **   اول دروس  رويس دهنـده برنامـه امتحـاني پايـان نيمـسال            ضمناً شايسته است گروه هاي آموزشي س
 و بـراي    92خود راحداكثر تـا پايـان ارديبهـشت         )  رياضي، فيزيك، شيمي، آمار ، مباني كامپيوتر      (سرويسي  

  .  به كليه دانشكده ها اعالم نمايند 92 آبان ماه 15نيمسال دوم تا 
  

 از طريق 92 بهمن ماه 11 بهمن ماه لغايت جمعه 5ثبت نام و انتخاب واحد روز شنبه 
  سامانه دانشجويي سيستم آموزشي دانشگاه

  
  92 بهمن 12روز  شنبه         شروع كالسها 

  92  بهمن ماه 21 و 20دو شنبه روز يك شنبه  و   حذف و تعويض دانشجويان كارشناسي 
   92 بهمن  ماه 23حذف و تعويض مورد نظر براي كارشناسان محترم گروههاي آموزشي         روز چهار شنبه 

  93 خردادماه 6روز سه شنبه   حذف اضطراري دانشجويان كارشناسي 
  93 خردادماه  21روز چهار شنبه         پايان كالسها 

  93 خرداد ماه 22شنبه روز پنج        شروع امتحانات 
   93  تير ماه 2روز دوشنبه         پايان امتحانات 

  
كليه دانشجويان نوبت دوم كه از ترم هاي قبل بدهي دارند فايل آنان بسته مي باشد و حق * 

انتخاب واحد ندارند و الزم است قبل از انتخاب واحد از طريق پرداخت الكترونيكي بدهي خود را 
 . تسويه نمايند

  
  93 خرداد ماه 30 و 23هر جمعه صبح و بعدازظ       امتحان كليه دروس حوزه معارف

  93 خرداد ماه 25 يك شنبه 8-10ساعت       امتحان درس فارسي عمومي 
  93 خرداد 26 دوشنبه 8-10ساعت   امتحان درس آئين زندگي و شكوه همسر داري 

   93 خرداد ماه 22صبح و بعدازظهر پنج شنبه      امتحان درس زبان انگليسي عمومي 
  93 خرداد ماه 29پنج شنبه        نياز امتحان زبان انگليسي پيش 

 اداره كل امور آموزشي 
 


