تقوين نهايي نيمسال اول
سال تحصيلي 89-89

تقوین کلی آهوزشی (نیمسال اول ) 89-89
ثثت نام دانشجویاى ههواى

چهارشنثه

:8/7/32

شروع نیوسال اول تحصیلی

شنثه

:8/7/35

اهتحانات عولی

از شنثه  :8/21/9تا سه شنثه :8/21/22

پایاى کالس ها
اهتحانات پایاى نیوسال

:8/21/22

سه شنثه
چهارشنثه

 :8/21/23تا

پنجشنثه

اهتحانات دروس هعارف اسالهی

چهار شنثه

 :8/21/23و

اهتحاى درس زتاى انگلیسی عووهی

شنثه

:8/21/33

ساعت  21تا 23

یک شنثه

:8/21/34

ساعت  21تا 23

اهتحاى درس دانش خانواده و جوعیت

دوشنثه

:8/21/35

ساعت  21تا 23

اهتحانات دروس اختیاری هازاد و پیشنهادی

دوشنثه

:8/21/35

ساعت  25تا 29

اهتحاى درس فارسی عووهی

پنج شنثه

:8/21/38
:8/21/24

ساعت  9تا 23

تقوین آهوزشی دانشجویی (نیمسال اول ) 89-89
اًتخاب ٍاحذ
پایاى هْلت دریافت تقاضاّای توذیذ سٌَات داًشجَیاى تحصیالت تکویلی تزای ًیوسال اٍل
97-98
شروع نیوسال اول تحصیلی
حذف ٍ اضافِ

دٍ شٌثِ
سِ شٌثِ
چْار شٌثِ
سِ شٌثِ

97/3/7
97/3/8
97/3/9
97/9/99

شنثه
یک شٌثِ
دٍ شٌثِ
سِ شٌثِ

:8/7/35
97/9/59
97/9/59
97/9/57

ٍرٍدی  ٍ 99هاقثل
ٍرٍدی 99
ٍرٍدی 99

ٍرٍدی  ٍ 99هاقثل
ٍرٍدی 99
ٍرٍدی 99

ثثت نام ورودی های  :8پس از اعالم نتایج
پایاى هْلت درخَاست هجَس تزای کالس ّای سیز حذ ًصاب
تزگشاری هزاسن آغاس سال تحصیلی در داًشگاُ
تزگشاری هزاسن آشٌایی داًشجَیاى تاسُ ٍارد تا گزٍُ آهَسشی ٍ داًشکذُ هزتَعِ
ارسشیاتی اعضای ّیأت علوی ٍ دریافت کارت ٍرٍد تِ جلسِ اهتحاى
پایاى هْلت حذف تک درس

97/7/9
چْارشٌثِ
97/7/99
دٍشٌثِ
97/7/53
دٍشٌثِ
اس دٍ شٌثِ  97/9/59تا سِ شٌثِ 97/91/99
چْارشٌثِ 97/91/9

درخَاست تغییز رشتِ ٍ اًتقالی تِ داًشگاُّای غیز دٍلتی در هقغع کارشٌاسی

اس شٌثِ  97/9/97تا چْارشٌثِ 97/91/9

اهتحاًات عولی

اس شٌثِ  97/91/8تا سِ شٌثِ 97/91/99

پایاى کالسّا
اهتحاًات پایاى ًیوسال
پایاى هْلت درخَاست توذیذ سٌَات داًشجَیاى تحصیالت تکویلی تزای ًیوسال دٍم 97-98
آخزیي هْلت دفاع در ًیوسال اٍل تزای داًشجَیاى تحصیالت تکویلی

97/91/99
سِ شٌثِ
چْارشٌثِ  97/91/95تا پٌج شٌثِ 97/91/57
97/9/58
چْارشٌثِ
97/95/8
چْارشٌثِ
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تقوين نهايي نيمسال اول
سال تحصيلي 89-89

تقَین آهَسشی اعضای ّیأت علوی (نیمسال اول ) 89-89
شروع نیوسال اول تحصیلی
پایاى هْلت تکویل ٍ ارسال فزمّای گشارش حق التذریس ( ًیوسال اٍل)

شنثه
چْارشٌثِ

اهتحاًات عولی

اس شٌثِ  97/91/8تا سِ شٌثِ 97/91/99

پایاى هْلت ارسال ًوزات درس پزٍصُ کارشٌاسی ٍ سویٌار کارشٌاسی ارشذ
پایاى کالس ّا
آخزیي هْلت ارسال درخَاست درٍس ًیوِ توام
پایاى هْلت دریافت تقاضاّای توذیذ سٌَات داًشجَیاى تحصیالت تکویلی تزای ًیوسال دٍم 97-98
پایاى هْلت ثثت هَقت ًوزات پایاى ًیوسال
پایاى هْلت ثثت ًْایی ًوزات پایاى ًیوسال ( تَسظ هذرساى در ساهاًِ )
ثثت ًْایی خَدکار ًوزات ٍارد شذُ تَسظ ساهاًِ آهَسشی
آخزیي هْلت دفاع در ًیوسال اٍل تزای داًشجَیاى تحصیالت تکویلی

چْارشٌثِ
سِ شٌثِ
چْارشٌثِ
چْارشٌثِ
پٌج شٌثِ
یک شٌثِ
دٍشٌثِ
چْارشٌثِ

:8/7/35
97/8/9
97/91/95
97/91/99
97/9/58
97/9/58
97/99/9
97/99/7
97/99/8
97/95/8

تقوین آهوزشی دانشکذه ها (نیمسال اول ) 89-89
پایاى هْلت ارسال درخَاست تقاضای هجَس تذریس هذرساى هذعَ تزای ًیوسال اٍل 97-98
پایاى هْلت دریافت تقاضای توذیذ سٌَات داًشجَیاى تحصیالت تکویلی تزای ًیوسال اٍل 97-97

سِ شٌثِ
سِ شٌثِ

97/3/9
97/9/99

:8/7/35
شنثه
شروع نیوسال اول سال تحصیلی
97/7/99
دٍشٌثِ
تزگشاری هزاسن آغاس سال تحصیلی در داًشگاُ
97/7/53
دٍشٌثِ
تزگشاری هزاسن آشٌایی داًشجَیاى تاسُ ٍارد تا گزٍُ آهَسشی ٍ داًشکذُ هزتَعِ
97/7/53
پایاى هْلت تکویل ٍ ارسال فزم ّای تزًاهِ ّفتگی اعضای ّیأت علوی داًشکذُ ّا (ًیوسال اٍل  )97-98دٍشٌثِ
97/8/53
چْارشٌثِ
پایاى فزصت اعالم ظزفیت پذیزش داًشجَیاى در هقاعع سِ گاًِ تزای سال تحصیلی 97-98
97/8/9
چْارشٌثِ
پایاى هْلت تکویل ٍ ارسال فزمّای گشارش حق التذریس داًشکذُ ( ًیوسال اٍل )97-98
97/8/59
شٌثِ
پایاى هْلت ارسال تزًاهِ درٍس سزٍیسی ًیوسال دٍم  97-98تِ داًشکذُ ّا
ارسشیاتی اعضای ّیأت علوی ٍ دریافت کارت ٍرٍد تِ جلسِ اهتحاى ( اطالع رسانی هناسة ته اس دٍ شٌثِ  97/9/59تا سِ شٌثِ
97/91/99
دانشجویاى )
پایاى هْلت ارسال اصالحات تزًاهِ ّفتگی ًیوسال دٍم  97-98تِ صَرت ثثت کاهپیَتزی اس داًشکذُ تِ دٍ شٌثِ
هذیزیت تزًاهِ ریشی ٍ ارسیاتی آهَسشی جْت تأییذ
چْارشٌثِ
پایاى هْلت ارسال درخَاست تقاضای هجَس تذریس هذرساى هذعَ تزای ( ًیوسال دٍم )97-98
چْارشٌثِ
آخزیي هْلت ارسال درخَاست درٍس ًاتوام
چْارشٌثِ
پایاى هْلت ارسال تقاضاّای توذیذ سٌَات داًشجَیاى تحصیالت تکویلی
چْارشٌثِ
پایاى هْلت ارسال ًوزات درس پزٍصُ کارشٌاسی ٍ سویٌار کارشٌاسی ارشذ
سِ شٌثِ
پایاى کالس ّا
چْارشٌثِ
پایاى هْلت ارسال اعالم ًیاس جذب اعضای ّیأت علوی اس جاًة داًشکذُ ّای هتقاضی
دریافت گشارش تَسظ هعاٍى آهَسشی داًشکذُ اس ساهاًِ هزتَط تِ هذرساًی کِ ٌَّس ًسثت تِ ثثت هَقت چْارشٌثِ
ًوزات اقذام ًٌوَدُ اًذ ( اعالع رساًی هجذد تِ آى هذرساى جْت ثثت ًوزُ )
دٍشٌثِ
ثثت ًْایی خَدکار ًوزات ٍارد شذُ تَسظ ساهاًِ آهَسشی
چْارشٌثِ
آخزیي هْلت دفاع در ًیوسال اٍل تزای داًشجَیاى تحصیالت تکویلی
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97/9/9
97/9/58
97/9/58
97/9/58
97/91/95
97/91/99
97/91/95
97/99/3
97/99/8
97/95/8

تقوين نهايي نيمسال دوم
سال تحصيلي 89-89

تقوین کلی آهوزشی (نیمسال دوم ) 89-89
ثثت نام دانشجویاى ههواى

چهار شنثه

:8/22/4

شروع نیوسال دوم تحصیلی

شنثه

:8/22/7

اهتحانات عولی
پایاى کالس ها

شنثه  :9/4/5تا سه شنثه :9/4/8
سه شنثه

اهتحانات پایاى نیوسال
اهتحانات دروس هعارف اسالهی

:9/4/25

شنثه  :9/4/29تا پنج شنثه :9/4/41
چهار شنثه  :9/4/9و پنج شنثه

اهتحاى درس زتاى انگلیسی عووهی

:9/4/:

ساعت  9تا 23

شنثه

:9/4/36

ساعت  21تا 23

اهتحاى درس فارسی عووهی

یک شنثه

:9/4/37

ساعت  21تا 23

اهتحاى درس دانش خانواده و جوعیت

دو شنثه

:9/4/38

ساعت  21تا 23

اهتحانات دروس اختیاری هازاد و پیشنهادی

دو شنثه

:9/4/38

ساعت  25تا 29

تقوین آهوزشی دانشجویی (نیمسال دوم ) 89-89
اًتخاب ٍاحذ

دٍ شٌثِ
سِ شٌثِ
چْارشٌثِ

شروع نیوسال دوم تحصیلی

ارسشیاتی اعضای ّیأت علوی ٍ دریافت کارت ٍرٍد تِ جلسِ اهتحاى
پایاى هْلت حذف تک درس

شنثه :8/22/7
97/99/8
دٍ شٌثِ
97/99/9
سِ شٌثِ
97/99/91
چْارشٌثِ
اس شٌثِ 98/5/59تا شٌثِ98/3/9
چْارشٌثِ 98/5/59

هْلت ارائِ درخَاست اًتقال دائن تا تغییز رشتِ

اس چْارشٌثِ  98/3/9تا پٌج شٌثِ 98/3/31

هْلت ارائِ درخَاست هیْواًی تزای ًیوسال تاتستاى

اس چْارشٌثِ  98/3/9تا پٌج شٌثِ 98/3/39

اهتحاًات عولی
پایاى کالسّا
پایاى هْلت دریافت تقاضاّای توذیذ سٌَات داًشجَیاى تحصیالت تکویلی
تزای ًیوسال اٍل 98-99
اهتحاًات پایاى ًیوسال
آخزیي هْلت دفاع در ًیوسال دٍم تزای داًشجَیاى کارشٌاسی ارشذ

اس شٌثِ  98/3/9تا سِ شٌثِ 98/3/7

حذف ٍ اضافِ

سِ شٌثِ
چْارشٌثِ

97/91/3
97/91/9
97/91/9

ٍرٍدی  ٍ 99هاقثل
ٍرٍدی 99
ٍرٍدی 97
ٍرٍدی  ٍ 99هاقثل
ٍرٍدی 99
ٍرٍدی 97

98/3/99
98/9/95

شٌثِ  98/3/98تا پٌج شٌثِ 98/3/31
تا چْارشٌثِ  ٍ 98/9/59اس شٌثِ  98/9/99تا چْار شٌثِ 98/7/91
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تقوين نهايي نيمسال دوم
سال تحصيلي 89-89

تقوین آهوزشی اعضای هیأت علوی (نیمسال دوم ) 89-89
شروع نیوسال دوم تحصیلی
پایاى هْلت تکویل ٍ ارسال فزمّای گشارش حق التذریس ( ًیوسال دٍم )
اهتحاًات عولی
پایاى هْلت ارسال ًوزات درس پزٍصُ کارشٌاسی ٍ سویٌار تحصیالت تکویلی
آخزیي هْلت ارسال درخَاست درٍس ًیوِ توام
پایاى کالس ّا
پایاى هْلت دریافت تقاضاّای توذیذ سٌَات داًشجَیاى تحصیالت تکویلی تزای
ًیوسال اٍل 98-99
آخزیي هْلت دفاع در ًیوسال دٍم تزای داًشجَیاى تحصیالت تکویلی
پایاى هْلت ثثت هَقت ًوزات پایاى ًیوسال
پایاى هْلت ثثت ًْایی ًوزات پایاى ًیوسال ( تَسظ هذرساى در ساهاًِ )
ثثت ًْایی خَدکار ًوزات ٍارد شذُ تَسظ ساهاًِ آهَسشی

شنثه
چْارشٌثِ
اس شٌثِ  98/3/9تا سِ شٌثِ 98/3/7
چْار شٌثِ
چْارشٌثِ
سِ شٌثِ
چْارشٌثِ

:8/22/7
97/95/99
98/3/8
98/3/8
98/3/99
98/9/95

تا چْارشٌثِ  ٍ 98/9/59اسشٌثِ  98/9/99تا چْارشٌثِ 98/7/91
98/9/8
شٌثِ
98/9/99
سِ شٌثِ
98/9/99
شٌثِ

تقوین آهوزشی دانشکذه ها (نیمسال دوم ) 89-89
شنثه
شروع نیوسال دوم تحصیلی
چْارشٌثِ
پایاى هْلت تکویل ٍ ارسال فزمّای تزًاهِ ّفتگی اعضای ّیأت علوی ( ًیوسال دٍم )
چْارشٌثِ
پایاى هْلت تکویل ٍ ارسال فزمّای گشارش حق التذریس ( ًیوسال دٍم )
چْارشٌثِ
پایاى هْلت ارسال تزًاهِ درٍس سزٍیسی ًیوسال اٍل  98-99تِ داًشکذُ ّا
چْارشٌثِ
پایاى هْلت هعزفی استاد ًوًَِ آهَسشی هٌتخة داًشکذُ ٍ گزٍُ آهَسشی هوتاس
پایاى هْلت ارسال اصالحات تزًاهِ ّفتگی ًیوسال اٍل  98-99تِ صَرت ثثت کاهپیَتزی چْارشٌثِ
اس داًشکذُ تِ هذیزیت تزًاهِ ریشی ٍ ارسیاتی آهَسشی تزای تأییذ
ارسشیاتی اعضای ّیأت علوی ٍ دریافت کارت ٍرٍد تِ جلسِ اهتحاى ( اطالع رسانی اسشٌثِ  98/5/59تا یک شٌثِ 98/3/9
هناسة ته دانشجویاى )
پایاى هْلت ارسال درخَاست هجَس تذریس هذرساى هذعَ تزای ًیوسال اٍل 98-99
آخزیي هْلت ارسال درخَاست درٍس ًاتوام
پایاى هْلت ارسال ًوزات درٍس پزٍصُ کارشٌاسی ٍ سویٌار ارشذ
پایاى کالسّا
دریافت گشارش تَسظ هعاٍى آهَسشی داًشکذُ اس ساهاًِ هزتَط تِ هذرساًی کِ ٌَّس ًسثت
تِ ثثت هَقت ًوزات اقذام ًٌوَدُ اًذ ( اعالع رساًی هجذد تِ آى هذرساى جْت ثثت ًوزُ )
پایاى هْلت دریافت تقاضاّای توذیذ سٌَات داًشجَیاى تحصیالت تکویلی
ثثت ًْایی خَدکار ًوزات ٍارد شذُ تَسظ ساهاًِ آهَسش
آخزیي هْلت دفاع در ًیوسال دٍم تزای داًشجَیاى تحصیالت تکویلی
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چْارشٌثِ
چْارشٌثِ
چْار شٌثِ
سِ شٌثِ
پٌج شٌثِ

:8/22/7
97/99/59
97/95/99
98/9/59
98/9/58
98/5/9

98/3/9
98/3/8
98/3/8
98/3/99
98/9/9

98/9/95
چْارشٌثِ
98/9/99
شٌثِ
تا چْارشٌثِ  ٍ 98/9/59اس شٌثِ  98/9/99تا چْارشٌثِ
98/7/91

زهانثنذی انتخاب واحذ (نیمسال اول ) 89-88
دٍ شٌثِ
سِ شٌثِ
چْارشٌثِ

انتخاب واحذ نیوسال اول :9-::

5

98/3/9
98/3/7
98/3/8

ٍرٍدی  ٍ 99هاقثل
ٍرٍدی99
ٍرٍدی 97

تقَین آهَسشی گزٍُ استعدادّای درخشاى داًشگاُ در سال تحصیلی 9397-98

پایاى هْلت ارسال لیست داًشجَیاى رتبِ اٍل بزای عضَیت در هزکش استعدادّای درخشاى

سِ شٌبِ 97/60/77

اعالم اساهی داًشجَیاى عضَ هزکش استعدادّای درخشاى

دٍشٌبِ 97/67/36

پایاى هْلت ارسال لیست داًشجَیاى کارشٌاسی هتقاضی شزکت در الوپیاد علوی داًشجَیی

شٌبِ 97/97/72

داًشگاُ شْید چوزاى اس داًشکدُ ّا ٍ سایز داًشگاُّای استاى بِ هزکش استعدادّای درخشاى
پایاى هْلت دریافت سؤاالت سَهیي الوپیاد علوی داًشجَیی داًشگاُ شْید چوزاى ٍ هزحلِ ًیوِ

چْارشٌبِ 98/69/79

ًْایی بیست ٍ چْارهیي الوپیاد علوی داًشجَیی کشَر
بزگشاری سَهیي الوپیاد علوی داًشجَیی داًشگاُ شْید چوزاى ٍ هزحلِ ًیوِ ًْایی بیست ٍ

اردیبْشت هاُ 9398

چْارهیي الوپیاد علوی داًشجَیی کشَر
اعالم ًتایج سَهیي الوپیاد علوی داًشجَیی داًشگاُ شْید چوزاى اَّاس ٍ هزحلِ ًیوِ ًْایی بیست

خزداد هاُ 9398

ٍ چْارهیي الوپیاد علوی داًشجَیی کشَر
تیز هاُ 9398

بزگشاری هزحلِ ًْایی الوپیاد علوی داًشجَیی کشَر
فزاخَاى پذیزش بدٍى آسهَى استعدادّای درخشاى هقطع دکتزی

سِشٌبِ 97/99/36

آخزیي هْلت دریافت هدارک داٍطلباى پذیزش بدٍى آسهَى استعدادّای درخشاى هقطع دکتزی

چْارشٌبِ 98/69/78

ارسال پزًٍدُ ّای تأیید شدُ هتقاضیاى پذیزش بدٍى آسهَى استعدادّای درخشاى هقطع دکتزی بِ

سِشٌبِ 98/67/39

داًشکدُّا
پایاى هْلت ارسیابی پزًٍدُ هتقاضیاى پذیزش بدٍى آسهَى هقطع دکتزی در گزٍُّای آهَسشی

چْارشٌبِ 98/63/92

داًشکدُّا
دعَت بِ هصاحبِ هتقاضیاى پذیزش بدٍى آسهَى استعدادّای درخشاى هقطع دکتزی

دٍشٌبِ ٍ سِ شٌبِ 77
ٍ 98/63/78

پایاى هْلت اعالم ًتایج پذیزش بدٍى آسهَى هقطع دکتزی اس داًشکدُّا بِ هزکش استعدادّای

چْارشٌبِ 98/60/62

درخشاى داًشگاُ
اعالم ًتایج ًْایی پذیزش بدٍى آسهَى استعدادّای درخشاى هقطع دکتزی

شٌبِ 98/60/92

پایاى هْلت اًصزاف کتبی پذیزفتِ شدگاى بدٍى آسهَى استعدادّای درخشاى هقطع دکتزی

دٍشٌبِ 98/60/39

پایاى هْلت اعالم  %92بزتز داًشجَیاى کارشٌاسی اس داًشکدُّا بِ هزکش استعدادّای درخشاى

دٍشٌبِ 97/99/92

فزاخَاى پذیزش بدٍى آسهَى استعدادّای درخشاى هقطع کارشٌاسی ارشد

چْارشٌبِ 97/97/69

آخزیي هْلت دریافت هدارک داٍطلباى پذیزش بدٍى آسهَى استعدادّای درخشاى هقطع کارشٌاسی

چْارشٌبِ 98/69/78

ارشد
اعالم ًتایج هقدهاتی پذیزش بدٍى آسهَى استعدادّای درخشاى هقطع کارشٌاسی ارشد

چْارشٌبِ 98/63/79

پایاى هْلت اًصزاف کتبی پذیزفتِ شدگاى پذیزش بدٍى آسهَى هقطع کارشٌاسی ارشد

چْارشٌبِ 98/60/97

اعالم ًتایج ًْایی پذیزش بدٍى آسهَى استعدادّای درخشاى هقطع کارشٌاسی ارشد

چْارشٌبِ 98/60/70

بزگشاری چْاردّویي آییي تجلیل اس استعدادّای درخشاى داًشگاُ شْید چوزاى اَّاس

اردیبْشت 9398

بزگشاری آییي تجلیل اس بزگشیدگاى سَهیي الوپیاد علوی داًشجَیی داًشگاُ شْید چوزاى اَّاس

اردیبْشت 9398
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