
  
  
  
  

                                    
 
 
           
 
 

 دانشگاه علم و فرهنگ 95-96تقويم آموزشي و دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 

  
 مورخ فعاليت ها
 95شهريور 15شهريور الي  13 انتخاب واحد
 95مهر 3 شروع كالسها
 95مهر 15مهر الي  13 حذف و اضافه

 95آبان 26آبان الي  22 امتحانات ميان ترم
 95دي 2آذر الي  28 ارزشيابي اساتيد
 95دي 2آذر الي  28 95-2پيش ثبت نام نيمسال 

 95آذر 20 توزيع فرم محرومين
 95دي 23 پايان كالسها

 امتحانات
 95بهمن 11دي الي  28

 امتحان دروس عمومي) بهمن 7و  3(
 95آبان 5الي  آبان 1 امتحان معرفي به استاد نوبت اول

 95آذر 10الي  آذر 6 ن معرفي به استاد نوبت دومامتحا
 آخرين مهلت دفاع از پايان نامه، پروژه، رساله و طرح نهايي، 

 كارورزي و كارآموزي كليه مقاطع 
 95بهمن 30

 

 واحد را انجام دهند. باند طبق برنامه زمانبدي فوق مراحل انتخانامه/رساله خود دفاع نكردهاند تا زماني كه از پايانكليه دانشجويان موظف

 باشد و بديهي است مطابق ضوابط آموزشي با آنها عدم انتخاب واحد در زمانبندي اعالم شده به منزله قطع رابطه دانشجويان با دانشگاه مي

                                                                                                                         رفتار خواهد شد.

                                                                                                                                      

 اداره خدمات آموزشي و تحصيالت تكميلي                                                                                                                                     

 95تيرماه                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  
  

 

 

 

 
 
 

 دانشگاه علم و فرهنگ 95-96قويم آموزشي و دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي ت
 مورخ فعاليت ها
 95بهمن  27بهمن الي  24 انتخاب واحد
 95بهمن  30 شروع كالسها
 95 اسفند 11الي  اسفند 9 حذف و اضافه

 96ارديبهشت 6الي ارديبهشت 2 امتحانات ميان ترم
 96 خرداد 10لي ا خرداد6 ارزشيابي اساتيد
 96 خرداد 10الي  خرداد6 96-1پيش ثبت نام نيمسال 

 ارديبهشت 23 توزيع فرم محرومين
 96 تير 1 پايان كالسها

 امتحانات
 96تير   21الي  تير 7

 تير امتحان دروس عمومي)  18و 12(
 96 فروردين 17الي  فروردين15 امتحان معرفي به استاد نوبت اول

 96ارديبهشت  20ارديبهشت الي 16 استاد نوبت دوم امتحان معرفي به
 آخرين مهلت دفاع از پايان نامه، پروژه، رساله و طرح نهايي، كارورزي و كارآموزي

 در مقاطع كارشناسي وكارشناسي ناپيوسته 
 96تير  31

 96شهريور  31 آخرين مهلت دفاع از پايان نامه و رساله در مقطع تحصيالت تكميلي
واحد را انجام دهند. عدم اند طبق برنامه زمانبدي فوق مراحل انتخابنامه/رساله خود دفاع نكردهاند تا زماني كه از پايانجويان موظفكليه دانش

باشد و بديهي است مطابق ضوابط آموزشي با آنها رفتار انتخاب واحد در زمانبندي اعالم شده به منزله قطع رابطه دانشجويان با دانشگاه مي

                                                                                                                         هد شد.خوا

 

 

 

 

 

 

 

 اداره خدمات آموزشي و تحصيالت تكميلي

 95دي ماه 

 


