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 1401-1402تقویم آموزشی سال تحصیلی 

 شرح 14011نیمسال 14012نیمسال

 انتخاب واحدهای درسی شهریور 14تا  12 بهمن 3تا  1

 شروع کالس ها شهریور 19 بهمن 8

 ترمیم واحدهای درسی مهر 3و  2 بهمن 24و  23

 پایان کالس ها دی 7 خرداد 10

 ارزشیابی دروس دی 9تا  3 خرداد17و  16

 شروع امتحانات دی 17 خرداد 20

 پایان امتحانات دی 28 خرداد 31

 توسط اساتید مرواریدثبت اولیه نمرات در سامانه  فروردین 31دی تا  17 مهر30خرداد تا  20

 تجدیدنظر دانشجویانمهلت درخواست آخرین  اردیبهشت 2 آبان 2

 مرواریدثبت نهایی و قفل نمرات در سامانه  اردیبهشت 10 آبان 10



 

 

 

  : محترم دانشجویان اطالع برای مهم نکات

 شجویان  کلیه ساله /نامه پایان از زمانیکه تا دان  زمانبندی برنامه طبق اند، نکرده دفاع خود ر

 در اسننت بدیهی . باشننند  می الکترونیکی واحد  انتخاب  مراحل  کامل   انجام  به  موظف فوق

شی  ضوابط  مطابق شده  اعالم تاریخ در واحد انتخاب عدم صورت   خواهد رفتار آنها با آموز

 .شد

 در دروس تغییر امکان و شجود  م  انوام سجیتجتم    صجور   به دانشجوو  واحد انتخاب تایید که این به توجه با 

 عهده به درس اشتباه حذف /اخذ عواقب ندارد، وجود درس )حذف و اضافه(  ترمیم واحدهای  زمان  بازه از خارج

 مربوط رئیس محترم پژوهشججکده با باید دانشججوو واحد، انتخاب از قبل لزوم صججور  در. بود خواهد دانشججوو

 .آورد عمل به را الزم هماهنگ 

   قل عداد  حداکثر  و حدا حد  ت  واحد  10 و 6 دکتری مقطع در( پژوهش ورزی و جبران  دروس بدون ) انتخاب   وا

 .باشدم 

 در نمایند واحد انتخاب آموزش  درتقویم شده تعیین مهلت در تحصیل  نیمتال هر در موظفند دانشوویان کلیه 

  :بود زیرخواهند مبالغ پرداخت مشمول پژوهشگاه همصوب اساس بر صور  این غیر

 ریال هزار وپنواه سیصد مبلغ: کالس شروع تاریخ تا در بازه زمان  انتخاب واحد و واحد انتخاب عدم 

 ریال هزار پنواه و هفتصد مبلغ: دروس ترمیم زمان تا واحد انتخاب عدم 

 شوویان  واحد انتخاب صله  در دان تال  آن در و نبوده پذیرامکان ترمیم دروس از بعد زمان  فا  مرخص   نیم

  .شد خواهد منظور تحصیل  سنوا  در احتتاب با تحصیل 

   شوویان شیاب   تقویم، دراین مقرر زمان در که دان ش   ارز شند  نداده انوام را خود شده  اخذ دروس آموز  مواز با

 .بود نخواهند ترم پایان امتحانا  در شرکت به

 

 

 

 

 امور آموزش و ازمون مدیریت تحصیالت تکمیلی


