تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-97
ثبت نام از پذیرفته شدگان سال تحصیلی  96-97مطابق دستورالعمل سازمان سنجش :
ثبت نام غیر حضوری  :یک شنبه  96/6/12لغایت چهار شنبه 96/6/15
ثبت نام حضوری و انتخاب واحد :سه شنبه  96/6/21و چهار شنبه 96/6/22

الف) انتخاب واحد :online
شنبه  96/6/18تا دوشنبه 96/6/20

(کلیه دانشجویان ورودی  95و ماقبل)

ب) آخرین مهلت بررسی مشکالت انتخاب واحد
دوشنبه 96/6/27
پ) شروع کالسها:
شنبه 96/6/25
ت) آخرین مهلت ارسال فرم حق التدریس:
شنبه 96/9/25
ج) تکمیل فرم ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان
شنبه 96/10/2لغایت چهارشنبه 96/10/13
ح) آزمون جامع دانشجویان دکتری:
دو شنبه  96/10/4سه شنبه 96/10/5
خ) پایان کالسها:
چهار شنبه 96/10/13
د) امتحانات پایان نیمسال:
شنبه  96/10/16لغایت دوشنبه 96/10/25
ذ) آخرین مهلت ثبت نمره توسط استاد:
چهارشنبه 96/11/4
ر) آخرین مهلت قفل نمرات استاد:
جمعه 96/11/6
ز) آخرین مهلت تایید و قفل نمرات دانشکده:
شنبه 96/11/7
م) قفل نمرات توسط آموزش:
یک شنبه 96/11/8
ن) آخرین مهلت دفاع:
چهارشنبه 96/11/11
و) ثبت برنامه آموزشی در گلستان:
شنبه  96/10/2لغایت شنبه 96/10/30
ه) ثبت گزارش پیشرفت دانشجویان کارشناسی ارشد
شنبه  96/12/12تا چهارشنبه 96/12/23

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97
الف) انتخاب واحد :online
دوشنبه  96/11/9تا چهارشنبه 96/11/11

ب) آخرین مهلت بررسی مشکالت انتخاب واحد
دوشنبه 96/11/16
پ) شروع کالسها:
شنبه 96/11/14
ت) پایان کالسها در اسفند ماه:
چهارشنبه 96/12/23
ج) شروع کالس ها بعد از تعطیالت عید نوروز
شنبه 97/1/18
ح) آخرین مهلت ارسال فرم حق التدریس:
چهارشنبه 96/12/16
خ) تکمیل فرم ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان
شنبه  97/3/12لغایت چهار شنبه 97/3/23
د) آزمون جامع دانشجویان دکتری:
دوشنبه  97/3/7و سه شنبه 97/3/8
ذ) پایان کالسها:
چهار شنبه 97/3/23
ر) امتحانات پایان نیمسال:
یک شنبه  97/3/27لغایت چهارشنبه 97/4/6
ز) آخرین مهلت ارسال نمرات توسط استاد:
سه شنبه 97/4/12
م) تأیید نمرات توسط استاد:
شنبه 97/4/16
ن) قفل نمرات توسط استاد:
دوشنبه 97/4/18
و) تأیید و قفل نمرات دانشکده:
سه شنبه 97/4/19
ه) قفل نمرات توسط آموزش:
چهار شنبه 97/4/20
ی) آخرین مهلت دفاع:
دوشنبه 97/6/26
ل) ثبت برنامه آموزش گلستان:
دو شنبه  97/5/1لغایت چهارشنبه 97/5/31
ژ) ثبت گزارش پیشرفت دانشجویان کارشناسی ارشد
چهار شنبه  97/3/16تا یکشنبه 97/3/27

