
 1401-1402سال تحصیلی  اولتقویم آموزشی نیمسال 

 دانشگاه هنراسالمی تبریز
 مدید سنواتت  شهریور 20تا 

 نتخاب واحد اینترنتیا  شهریور21-22 

 شروع کالسها  شهریور 27

 *ذف و اضافه الکترونیکی)توسط دانشجویان(ح  شهریور  27-28

 دفاتر دانشکده( حذف و اضافه الکترونیکی)توسط  شهریور 29-30

 مان حذف تک درس نظریز دی 1مهر الی  2 

 ایان کالسهای نظریپ  دی   15

 شروع امتحانها دی    19

 ایان امتحان های نظریپ  دی   29

 حویل پروژه های عملیت    بهمن  6الی  1

 باشد.* مختص دانشجویانی که انتخاب واحد کرده اند و فقط شامل سه ماده درسی می 

  1401بهمن  20 آخرین مهلت صدور مجوز تشکیل جلسه دفاع کارشناسی پنجشنبه .1

  1401بهمن  27 آخرین مهلت تشکیل جلسه قضاوت پایان نامه های کارشناسی پنجشنبه .2

 1401اسفند  11آخرین مهلت ارسال نمرات پایان نامه کارشناسی  .3

  1401بهمن  20 تحصیالت تکمیلی دانشکده)مطابق برنامه دانشکده ها(آخرین مهلت تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد به شورای  .4

 1401بهمن  27 آخرین مهلت بررسی قبولی یا مردودی اولیه در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده)مطابق برنامه دانشکده ها( .5

 1401اسفند  11آخرین مهلت صدور مجوز تشکیل جلسه دفاع کارشناسی ارشد و رساله دکتری  .6

 1401اسفند  21 مهلت ارسال نمره دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به آموزشآخرین  .7

 1401بهمن  9 عملی و کارگاهی ( نظری،آخرین مهلت ثبت کلیه نمرات ) .8

  1401شهریور  20 آخرین مهلت درخواست مرخصی .9

 جدول انطباق تقویم آموزشی و تقویم زمانی
 هفته اول

 شهریور  27-31

------------------

 شروع کالسها/ حذف و اضافه

 هفته دوم
 مهر  2-7

---------------- 

 هفته سوم

 مهر  9-14

---------------- 

 هفته چهارم
 مهر  16-21

---------------- 

 هفته پنجم
 مهر  23-28

---------------- 

 هفته ششم

 آبان  5مهر تا  30

----------------- 

 هفته هفتم
 آبان  7-12

---------------- 

 هشتمهفته 
 آبان  14-19

---------------- 

 هفته نهم
 آبان  21 -26

------------------ 

 همدهفته 
 آذر  3آبان تا  28

------------------ 
 برگزاری میان ترم

 میازده هفته

 آذر  5-10

----------------- 
 برگزاری میان ترم

 دوازدهم هفته 
 آذر  12-17

------------------ 
 اعالم نتایج میان ترم

 دهمسیزهفته 
 آذر  19-24

------------------ 
 
 

 چهاردهمهفته 
 دی  1آذر تا  26

------------------ 
 آخرین مهلت حذف تک درس

 پانزدهم هفته 
 دی  3-8

------------------ 

 

 نزدهمشاهفته 

 دی  10-15

----------------- 
 کالسهاپایان 

 هفدهمهفته 
 دی  19-22

------------------ 
 برگزاری امتحان های پایان ترم

 دهمجهفته ه
 دی 24-29

------------------ 
 برگزاری امتحان های پایان ترم

 همنوزدهفته 
 بهمن 1-6

------------------ 
 تحویل پروژه های عملی

 

 شروع ترم بعدی

 بهمن 23

 

 

 دیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاهم


