
جمعهپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهيكشنبهشنبههفتهماه

              7          هفته اول
شروع كالسهاي درسي

 والدت حضرت رسول 8910

اكرم(ص) و امام جعفرصادق(ع)
111213

              14        هفته دوم
حذف و اضافه

          15              
حذف و اضافه

          16              
حذف و اضافه

          17              
حذف و اضافه

181920

21هفته سوم
          22             
 پيروزي انقالب اسالمي

ايران
2324252627

282930هفته چهارم
             1            

اسفند
234

567891011هفته پنجم

12131415161718هفته ششم

19202122232425هفته هفتم

              29                   262728هفته هشتم
روز ملي شدن صنعت نفت     

30               1                  
1392فروردين

2

3456789نوروز 1392

                   12               1011هفته هشتم (ادامه)
روز جمهوري اسالمي

           13               
روز طبيعت 

141516

17181920212223هفته نهم

24هفته دهم
             25                 
 شهادت حضرت فاطمه

زهرا(س)
2627282930

         31 **          هفته يازدهم
حذف اضطراري

          ** 1         
حذف اضطراري

          ** 2         
3456حذف اضطراري

            7***         هفته دوازدهم
كنترل نهايي 

         ***8            
كنترل نهايي 

         ***9           
كنترل نهايي

10111213

      14****           هفته سيزدهم
ارزشيابي    

            ****15     
ارزشيابي    

         ****16        
ارزشيابي 

         ****17        
ارزشيابي 

         ****18        
1920ارزشيابي 

      21****           هفته چهاردهم
ارزشيابي    

            ****22     
ارزشيابي    

         ****23        
ارزشيابي 

         ****24        
ارزشيابي 

         ****25        
2627ارزشيابي 

28293031هفته پانزدهم
             1           

خرداد
23

         8           4567هفته شانزدهم
910پايان كالسهاي درسي

           هفته هفدهم        
      (تشكيل كالسهاي جبراني)

111213               14               
رحلت امام خميني(ره)

           15             
قيام پانزده خرداد

1617

              18           هفته اول امتحانات
192021222324شروع امتحانات

هفته دوم 
امتحانات

25262728293031

تير
هفته سوم 
امتحانات

             1           
تير

           2   *****       
34567پايان امتحانات    

*
 حذف اضطراري خاص دانشجويان مقاطع غير تحصيالت تكميلي است . **
  كنترل نهايي به منظور رفع اشكاالت آموزشي برگ انتخاب درس نهايي دانشجو است و بايد توسط كاركنان اداره خدمات آموزشي پرديس/ دانشكده مربوط بررسي و انجام شود . ***
ارزشيابي الكترونيكي كالسهاي درس 1391-2****
10روز پس از هر امتحان و حداكثر تا تاريخ***** 1392/4/12 مهلت اعالم نمرات و ثبت در سامانه دانشگاه توسط اساتيد محترم تا             معاونت آموزشي دانشگاه تهرانيخ مي باشد

ثبت نام الكترونيكي دانشجويان مجاز به ادامه تحصيل بر اساس مقررات و آيين نامه هاي آموزشي و مجوزهاي مربوط .
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بسمه تعالي                      
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه تهران                   
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جمعهپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهيكشنبهشنبههفتهماه

              25              هفته اول
شروع كالسهاي درسي

262728293031

 حذف              1          هفته  دوم
و اضافه

 حذف              2          
و اضافه

 حذف              3          
و اضافه

 حذف              4          
567و اضافه

891011121314هفته سوم 

15161718192021هفته چهارم 

22232425262728هفته پنجم 

           5       234آبان 29301هفته ششم
عيدسعيدقربان

6789101112هفته هفتم

           13       هفته هشتم
141516171819عيدسعيد غديرخم

20212223242526هفته نهم 

23آذر 272829301هفته دهم 

هفته يازدهم 
        4          

تاسوعاي حسيني
         5         

عاشوراي حسيني
            **6          

حذف اضطراري
            **7          

حذف اضطراري
            **8         

حذف اضطراري
910

          13***         1112هفته دوازدهم
كنترل نهايي 

         ***14          
كنترل نهايي  

         ***15          
كنترل نهايي 

1617

هفته سيزدهم
            ****18     

ارزشيابي     
            ****19     

ارزشيابي    
            ****20     

ارزشيابي     
            ****21     

ارزشيابي    
            ****22     

ارزشيابي     
2324

هفته  چهاردهم
            ****25     

ارزشيابي     
            ****26     

ارزشيابي     
          ****27       

ارزشيابي   
            ****28     

ارزشيابي  
            ****29     

            1                  30ارزشيابي   
دي

2345678هفته پانزدهم

9101112هفته شانزدهم
           13              
پايان كالسهاي درسي

 اربعين        14         
حسيني

15

               16           هفته اول امتحانات
شروع امتحانات

 رحلت               22              1718192021

 حضرت رسول اكرم (ص)و (ع)شهادت امام
حسن مجتبي

            23                  هفته دوم امتحانات
شهادت امام رضا(ع)

242526272829

من
       *****   1           30هفته سوم امتحاناتبه

پايان امتحانات   
          *  2               

ثبت نام
          *  3               

ثبت نام
          *  4               

ثبت نام
56

براساس مقررات و آيين نامه هاي آموزشي و مجوزهاي مربوطثبت نام الكترونيكي دانشجويان محاز به ادامه تحصيل*
حذف اضطراري خاص دانشجويان مقاطع غير تحصيالت تكميلي است .                                                **
  كنترل نهايي به منظور رفع اشكاالت آموزشي برگ انتخاب درس نهايي و وضعيت دانشچو دانشجو است و بايد توسط كاركنان اداره خدمات آموزشي پرديس / دانشكده  مربوط بررسي و انجام شود.***
****
معاونت آموزشي دانشگاه تهران*****

دي

ارزشيابي الكترونيكي اساتيد(91-92-1)

شروع ثبت نام  نيمسال اول سال تحصيلي 92-1391 از روز چهار شنبه اول شهريور تا روز چهار شنبه هشتم شهريور ماه مي باشد

ان
آب

آذر

مهلت اعالم نمرات و ثبت در سيستم جامع آموزش دانشگاه توسط اساتيد محترم تا 10 روز پس از هر امتحان و حداكثر تا تاريخ 1391/11/11 مي باشد.

                                                                                                                                                                          بسمه تعالي               
تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 92-91 دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه تهران                  
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