تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99
دانشگاه هنراسالمی تبریز

انتخاب واحد اینترنتی

 8-9-10-11بهمن 98

شروع کالسها

12بهمن 98

حذف و اضافه اینترنتی*

 12-13بهمن 98

حذف و اضافه حضوری*

 14-15بهمن 98

امتحان های میان ترم

 30فروردین الی  11اردیبهشت 99

زمان حذف تک درس

 19بهمن  98الی 8خرداد 99

پایان کالسهای نظری

 29خرداد 99

شروع امتحان ها

 2تیر 99

پایان امتحان های نظری

 12تیر 99
 15مرداد ( 99بر اساس برنامه اعالمی دانشکده ها)

تحویل پروژه های عملی و کارگاهی
00

*مختص دانشجویانی که انتخاب واحد کرده اند و فقط شامل سه ماده درسی می باشد.
 -1آخرین مهلت تشکیل جلسه قضاوت پایان نامه های کارشناسی پنجشنبه  23مهر 99
 -2آخرین مهلت ارسال نمرات پایان نامه کارشناسی  30مهر 99
 -3آخرین مهلت تحویل پایاننامه کارشناسی ارشد به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده (مطابق برنامه دانشکده ها)  20شهریور 99
 -4آخرین مهلت بررسی قبولی یا مردودی اولیه در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده (مطابق برنامه دانشکده ها)  27شهریور 99
 -5آخرین مهلت صدور مجوز تشکیل جلسه دفاع کارشناسی ارشد و رساله دکتری  3مهر99
 -6آخرین مهلت ارسال نمره دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به آموزش  30مهر99
 -7آخرین مهلت ثبت نمرات دروس نظری  20تیر99
 -8آخرین مهلت ثبت نمرات دروس عملی و کارگاهی  30مرداد 99
 -9آخرین مهلت ارسال نمرات واحدهای آموزشی دکتری  31شهریور 99
 -10آخرین مهلت درخواست مرخصی  17بهمن 98

جدول انطباق تقویم آموزشی و تقویم زمانی
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پایان کالسها
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چاپ و بررسی کارت ورود به
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1
اعالم نتایج میان ترم 2
 17-22خرداد
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آخرین مهلت حذف تک درس

جلسه /ارزیابی اساتید

 5-12تیر
2
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برگزاری امتحان های پایان ترم

 31خرداد الی  4تیر
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مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی

