
 آذربايجان شهيد مدنيدانشگاه  ١٣٩٩ـ  ١٤٠٠تقويم جامع آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 
 

 جمعه شنبه پنج شنبهچهار شنبه سه شنبهدو شنبهيك شنبه هفته ماه

 شهريور
٩٩ 

-- 

٠٨/٠٦ 
 تاسوعاي حسيني

٠٩/٠٦ 
 عاشوراي حسيني

١٠/٠٦ 
واحد نيمسال  ـ انتخاب١

مخصوص )اينترنتي(اول
 ٩٧و  ٩٨ يدانشجويان ورود

آخرين مهلت اخذ مجوز ـ ٢
از شورای آموزشی برای 
 تدريس اساتيد مدعو

١١/٠٦ 
واحد نيمسال  ـ انتخاب

مخصوص دانشجويان )اينترنتي(اول
 ٩٧و  ٩٨ يورود

١٢/٠٦ 
واحد نيمسال  ـ انتخاب

مخصوص )اينترنتي(اول
 ٩٧و ٩٨ يدانشجويان ورود

١٣/٠٦ 
واحد نيمسال  ـ انتخاب

 مخصوص)اينترنتي(اول
و  ٩٦دانشجويان ورودي 
 ماقبل

١٤/٠٦ 
واحد نيمسال  ـ انتخاب

مخصوص )اينترنتي(اول
 و ماقبل ٩٦دانشجويان ورودي 

-- 
١٩/٠٦ ١٨/٠٦ ١٧/٠٦ ١٦/٠٦ ١٥/٠٦ 

آخرين مهلت ارائه ـ 
 درخواست مرخصي

٢١/٠٦ ٢٠/٠٦ 

 اول
٢٢/٠٦ 

 ها ـ شروع كالس
٢٣/٠٦ 

ـ تحويل كارنامه نيمسال دوم به 
 امكان رويت آندانشجويان و 

٢٨/٠٦ ٢٧/٠٦ ٢٦/٠٦ ٢٥/٠٦ ٢٤/٠٦ 

 مهر
٩٩ 

 مود

٣١/٠٦ ٣٠/٠٦ ٢٩/٠٦ 
پايان بررسي  ـ
هاي نيمسال دوم  مشروطي

توسط آموزش و حذف 
 آنها واحد اضافي  انتخاب

 ٠٤/٠٧ ٠٣/٠٧ ٠٢/٠٧ ٠١/٠٧      مهرماه

 سوم
٠٥/٠٧ 

 حذف و اضافهـ 
 )بصورت اينترنتي(

٠٦/٠٧ 
 حذف و اضافهـ 

 )اينترنتي بصورت(

٠٩/٠٧ ٠٨/٠٧ ٠٧/٠٧ 
آخرين مهلت اخذ مجوز ـ 

برای برگزاری کالس های زير 
 حد نصاب

١١/٠٧ ١٠/٠٧ 

 ١٧/٠٧ ١٦/٠٧ ١٥/٠٧ ١٤/٠٧ ١٣/٠٧ ١٢/٠٧ چهارم
 اربعين حسيني

١٨/٠٧ 

 پنجم
٢٥/٠٧ ٢٤/٠٧ ٢٣/٠٧ ٢٢/٠٧ ٢١/٠٧ ٢٠/٠٧ ١٩/٠٧ 

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

 بانآ
٩٩ 

 ٢٦/٠٧ ششم
 )ع(شهادت امام رضا 

 ٠٢/٠٨ ٠١/٠٨      آبان ماه ٣٠/٠٧ ٢٩/٠٧ ٢٨/٠٧ ٢٧/٠٧

 ٠٤/٠٨ ٠٣/٠٨ هفتم
 )ع(شهادت امام حسن عسگري 

٠٩/٠٨ ٠٨/٠٨ ٠٧/٠٨ ٠٦/٠٨ ٠٥/٠٨ 

 هشتم
١٠/٠٨ 

ـ زمان پيشنهادي براي 
 ترم برگزاري امتحانات ميان

١١/٠٨ 
ـ زمان پيشنهادي براي 

 ترم متحانات ميانبرگزاري ا

١٢/٠٨ 
ـ زمان پيشنهادي براي 
 ترم برگزاري امتحانات ميان

١٣/٠٨ 
و ) ص(والدت حضرت رسول اكرم

 )ع(امام جعفر صادق 

١٤/٠٨ 
ـ زمان پيشنهادي براي 
 ترم برگزاري امتحانات ميان

١٦/٠٨ ١٥/٠٨ 

 ٢٣/٠٨ ٢٢/٠٨ ٢١/٠٨ ٢٠/٠٨ ١٩/٠٨ ١٨/٠٨ ١٧/٠٨ نهم
 ٣٠/٠٩ ٢٩/٠٨ ٢٨/٠٨ ٢٧/٠٨ ٢٦/٠٨ ٢٥/٠٨ ٢٤/٠٨ دهم

 آذر
٩٩ 

 ٠٧/٠٩ ٠٦/٠٩ ٠٥/٠٩ ٠٤/٠٩ ٠٣/٠٩ ٠٢/٠٩ ٠١/٠٩ دهمياز

 ازدهمدو
١٢/٠٩ ١١/٠٩ ١٠/٠٩ ٠٩/٠٩ ٠٨/٠٩ 

ـ پايـان مهـلت حذف تكدرس 
 نيمسال اول

١٤/٠٩ ١٣/٠٩ 

 ٢١/٠٩ ٢٠/٠٩ ١٩/٠٩ ١٨/٠٩ ١٧/٠٩ ١٦/٠٩ ١٥/٠٩ زدهمسي

 دهمچهار

٢٢/٠٩ 
نشجويان شروع ارزشيابي دا ـ

 از کيفيت تدريس اساتيد

٢٦/٠٩ ٢٥/٠٩ ٢٤/٠٩ ٢٣/٠٩ 
هاي  ـ پايان مهلت تنظيم نهايي برنامه

توسط   سالتحصيلي درسي نيمسال دوم
آموزشي و تحويل به روساي  هاي گروه

 ها دانشكده

٢٨/٠٩ ٢٧/٠٩ 

 پانزدهم

 ٠٣/١٠ ٠٢/١٠ ٠١/١٠        دي ماه ٣٠/١٠ ٢٩/٠٩
ي ـ آخرين مهـلت اعالم اسام

دانشجويان داراي غيبت بيش از حد 
مجاز توسط اساتيد به آموزش 

 ها دانشكده

٠٥/١٠ ٠٤/١٠ 

 دي
٩٩ 

 انزدهمش
٠٩/١٠ ٠٨/١٠ ٠٧/١٠ ٠٦/١٠ 

پايان ارزشيابي دانشجويان از  ـ
 کيفيت تدريس اساتيد

١٠/١٠ 
 پايان کالس هاي نيمسال اول ـ

آخرين مهلت ارائه ـ 
 درخواست حذف کليه دروس

١٢/١٠ ١١/١٠ 

-- ١٩/١٠ ١٨/١٠ ١٧/١٠ ١٦/١٠ ١٥/١٠ ١٤/١٠ ١٣/١٠ 

-- 

٢٠/١٠ 
 شروع امتحانات -١
آغاز وارد نمودن نمرات  -٢

نيمسال اول توسط اساتيد به 
 سيستم سما

٢١/١٠ 
و به بعد امتحان  ١٤ساعت 

 بدني نظري تربيت

٢٦/١٠ ٢٥/١٠ ٢٤/١٠ ٢٣/١٠ ٢٢/١٠ 

-- 
٢٧/١٠ 

 
٢٨/١٠ 

  )س(شهادت حضرت فاطمه زهرا 
٢٩/١٠ 

 
 ٠٣/١١ ٠٢/١١ ٠١/١١      بهمن ماه ٣٠/١٠

 بهمن
٩٩ -- 

٠٤/١١ 
اخذ مجوز  آخرين مهلت ـ

 برای تدريس اساتيد مدعو

٠٧/١١ ٠٦/١١ ٠٥/١١ 
هاي   امتحانات دروس معارف ، ارزش ـ

 تجمعيو  انوادهخدانش  و دفاع مقدس

٠٨/١١ 
 پايان امتحانات نيمسال اول -١
 های، ارزشامتحانات دروس معارف  -٢

 جمعيتو  انوادهخدانش  و دفاع مقدس

١٠/١١ ٠٩/١١ 



آذربايجان شهيد مدنيدانشگاه  ١٣٩٩ـ  ١٤٠٠م سال تحصيلي تقويم جامع آموزشي نيمسال دو 

 بهمن
٩٩ 

-- ١٧/١١ ١٦/١١ ١٥/١١ ١٤/١١ ١٣/١١ ١٢/١١ ١١/١١ 

-- 

١٨/١١ 
واحد نيمسال دوم  ـ انتخاب١

مخصوص دانشجويان )اينترنتي(
 ٩٨و  ٩٩ وديور

ـ شروع انتخاب واحد دروس ٢
 معرفي به استاد

ـ آخرين مهلت ارائه درخواست ٣
 مرخصي

١٩/١١ 
واحد نيمسال دوم  ـ انتخاب

مخصوص دانشجويان )اينترنتي(
 ٩٨و  ٩٩ ورودي

٢٠/١١ 
واحد نيمسال دوم  ـ انتخاب

مخصوص دانشجويان )اينترنتي(
 ٩٨و  ٩٩ ورودي

 

٢١/١١ 
دوم واحد نيمسال  ـ انتخاب

 ٩٧مخصوص دانشجويان ورودي)اينترنتي(
 وماقبل

٢٢/١١ 
 پيروزی انقالب اسالمی

٢٣/١١ 
واحد نيمسال دوم  ـ انتخاب

مخصوص )اينترنتي(
 وماقبل ٩٧دانشجويان ورودي

٢٤/١١ 

 اول

٢٥/١١ 
 هاي روع كالسـشـ 

 نيمسال دوم

٢٧/١١ ٢٦/١١ 
مهلت واردنمودن  ـ پايان١

نمرات نيمسال اول توسط 
به سيسـتم سما و اساتيد 

تحويل نسخه چاپ شده 
نمـرات همراه با امضا به 
 آموزش دانشكده

تحويل كارنامه نيمسال  -٢
نشده  و يا كارنامه تائيداول 

 و امكان رويت آن

٢٨/١١ 
ـ پايان مهلت ارائه 
مشكل  درخواست بررسي

آموزشي توسط دانشجو به 
 دانشكده

 ٠١/١٢اسفندماه          ٣٠/١١ ٢٩/١١

 اسفند
٩٩ 

 دوم

٠٢/١٢ 
 حذف و اضافه ـ

 )بصورت اينترنتي(

٠٣/١٢ 
 حذف و اضافه ـ

 )بصورت اينترنتي(

٠٥/١٢ ٠٤/١٢ 
ـ بررسي مشروطي هاي 

نيمسال اول توسط آموزش و 
 حذف انتخاب واحد اضافي آنها

٠٧/١٢ ٠٦/١٢ 
 )ع(والدت حضرت علي 

٠٨/١٢ 

 سوم
٠٩/١٢ 

آخرين مهلت اخذ مجوز ـ 
کالس های زير برای برگزاری 

 حد نصاب

١٢/١٢ ١١/١٢ ١٠/١٢ 
ـ پايان ا نتخاب واحد دروس 

 معرفي به استاد

١٥/١٢ ١٤/١٢ ١٣/١٢ 

 ٢١/١٢ ٢٠/١٢ ١٩/١٢ ١٨/١٢ ١٧/١٢ ١٦/١٢ چهارم
 عيد مبعث

٢٢/١٢ 

 ٢٩/١٢ ٢٨/١٢ ٢٧/١٢ ٢٦/١٢ ٢٥/١٢ ٢٤/١٢ ٢٣/١٢ پنجم
 روز ملي شدن صنعت نفت

 فروردين
١٤٠٠ 

 ٠١/٠١      ن ماهفروردي ٣٠/١٢ --
 عيد نوروز

٠٢/٠١ 
 عيد نوروز

٠٣/٠١ 
 عيد نوروز

٠٤/٠١ 
 عيد نوروز

٠٦/٠١ ٠٥/٠١ 

-- 
٠٩/٠١ ٠٨/٠١ ٠٧/٠١ 

 )عج(والدت حضرت قائم 
 )جشن نيمه شعبان(

١٠/٠١ 
 

١١/٠١ 
 

١٢/٠١ 
 روز جمهوري اسالمي ايران

١٣/٠١ 
 روز طبيعت

 ٢٠/٠١ ١٩/٠١ ١٨/٠١ ١٧/٠١ ١٦/٠١ ١٥/٠١ ١٤/٠١ ششم

 ٢٧/٠١ ٢٦/٠١ ٢٥/٠١ ٢٤/٠١ ٢٣/٠١ ٢٢/٠١ ٢١/٠١ هفتم

 ارديبهشت
١٤٠٠ 

 ٠٣/٠٢ ٠٢/٠٢ ٠١/٠٢   ارديبهشت ماه ٣١/٠١ ٣٠/٠١ ٢٩/٠١ ٢٨/٠١ هشتم

 نهم
٠٤/٠٢ 

ـ زمان پيشنهادي براي 
 ترم برگزاري امتحانات ميان

٠٥/٠٢ 
ـ زمان پيشنهادي براي 
 ترم برگزاري امتحانات ميان

٠٦/٠٢ 
ادي براي ـ زمان پيشنه

 ترم برگزاري امتحانات ميان

٠٧/٠٢ 
ـ زمان پيشنهادي براي برگزاري 

 ترم امتحانات ميان

١٠/٠٢ ٠٩/٠٢ ٠٨/٠٢ 

 دهم
١١/٠٢ 
واحد درس پروژه و  ـ انتخاب

كارآمـوزي بـراي دوره 
 تابستاني

١٢/٠٢ 
واحد درس پروژه و  ـ انتخاب

كارآمـوزي بـراي دوره 
 تابستاني

١٣/٠٢ 
درس پروژه واحد  ـ انتخاب

و كارآمـوزي بـراي دوره 
 تابستاني

١٤/٠٢ 
 )ع(شهادت امام علي 

١٥/٠٢ 
واحد درس پروژه و  ـ انتخاب

كارآمـوزي بـراي دوره 
 تابستاني

١٧/٠٢ ١٦/٠٢ 

 يازدهم

١٩/٠٢ ١٨/٠٢ 
ارائه گزارش وضعيت ـ 

توسط  آموزشی نيمسال اول
 دانشکده ها

٢٢/٠٢ ٢١/٠٢ ٢٠/٠٢ 
ـ پايـان مهـلت حذف 

 رس نيمسال دومتكد

٢٤/٠٢ ٢٣/٠٢ 
 عيد سعيد فطر

 دوازدهم
٢٥/٠٢ 

تعطيل به مناسبت عيد 
 سعيد فطر

٣١/٠٢ ٣٠/٠٢ ٢٩/٠٢ ٢٨/٠٢ ٢٧/٠٢ ٢٦/٠٢ 

 خرداد
١٤٠٠ 

 ٠٧/٠٣ ٠٦/٠٣ ٠٥/٠٣ ٠٤/٠٣ ٠٣/٠٣ ٠٢/٠٣ ٠١/٠٣ سيزدهم

 چهاردهم

٠٩/٠٣ ٠٨/٠٣ 
ـ شروع ارزشيابي 

دانشجويان از کيفيت 
 تدريس اساتيد

١١/٠٣ ١٠/٠٣ 
 

١٢/٠٣ 
ـ آخرين مهـلت اعالم 

اسامي دانشجويان داراي 
غيبت بيش از حد مجاز 

توسـط اساتيـد به 
 ها  آموزش دانشكده

١٤/٠٣ ١٣/٠٣ 
رحلت حضرت امام خميني 

  )ره(

 ١٥/٠٣ پانزدهم
 قيام پانزده خرداد

١٧/٠٣ ١٦/٠٣ 
 )ع(شهادت امام جعفر صادق 

٢١/٠٣ ٢٠/٠٣ ١٩/٠٣ ١٨/٠٣ 

 شانزدهم

٢٥/٠٣ ٢٤/٠٣ ٢٣/٠٣ ٢٢/٠٣ 
ـ پايان ارزشيابي دانشجويان 
 از کيفيت تدريس اساتيد

26/03 
نيمسال  پايان كالس هايـ 

  دوم
آخرين مهلت ارائه ـ 

 درخواست حذف کليه دروس

٢٨/٠٣ ٢٧/٠٣ 



 ١٣٩٩-١٤٠٠تابستان 

 
 

 تير
١٤٠٠ 

-- 
 ٠١/٠٤         تيرماه ٣١/٠٣ ٣٠/٠٣ ٢٩/٠٣

 
٠٢/٠٤ 

 
٠٤/٠٤ ٠٣/٠٤ 

-- 

٠٥/٠٤ 
 ـ شروع امتحانات ١

ـ آغاز وارد نمـودن نمـرات  ٢
نيمـسال دوم توسط اساتيد به 

 سيستم سما
،  معارفدروس  امتحانات -٣

دانش  و هاي دفاع مقدس ارزش
 جمعيتو خانواده 

٠٦/٠٤ 
 دروس  امتحاناتـ 
هاي دفاع  ارزش ، معارف
و دانش خانواده و  مقدس

 جمعيت

١١/٠٤ ١٠/٠٤ ٠٩/٠٤ ٠٨/٠٤ ٠٧/٠٤ 

-- 

١٥/٠٤ ١٤/٠٤ ١٣/٠٤ ١٢/٠٤ 
و به بعد  ١٤ساعت 

 امتحان نظري
 بدني تربيت 

١٨/٠٤ ١٧/٠٤ ١٦/٠٤ 

-- 
٢٣/٠٤ ٢٢/٠٤ ٢١/٠٤ ٢٠/٠٤ ١٩/٠٤ 

 نيمسال دوم  پايان امتحانات
٢٥/٠٤ ٢٤/٠٤ 

 مرداد
١٤٠٠ 

-- 

٢٦/٠٤ 
ـ پايان مهلت تنظيم نهايي 

هاي درسي نيمسال اول سال  برنامه
وسط گروههاي تحصيلي بعدي ت

به  آموزشي و تحويل
 ها دانشكده آموزش

٣٠/٠٤ ٢٩/٠٤       ٢٨/٠٤ ٢٧/٠٤ 
 عيد سعيد قربان

 ٠١/٠٥       مردادماه ٣١/٠٤

-- 

٠٢/٠٥ 
ـ پايان مهلت وارد نمودن 

نمرات نيمسال دوم توسط اساتيد 
به سيسـتم سما و تحويل نسخه 
چاپ شده نمرات همراه با امضا 

 به آموزش دانشكده

٠٣/٠٥ 
  آغاز بررسي ـ

مسال ين يهامشروطي 
 دوم

٠٤/٠٥ 
ـ بررسي مشروطي هاي 

 نيمسال دوم

٠٥/٠٥ 
ـ بررسي مشروطي هاي 

 نيمسال دوم

٠٦/٠٥ 
ـ بررسي مشروطي هاي 

 نيمسال دوم

٠٧/٠٥ 
 عيد غديرخم

٠٨/٠٥ 

-- ١٥/٠٥ ١٤/٠٥ ١٣/٠٥ ١٢/٠٥ ١١/٠٥ ١٠/٠٥ ٠٩/٠٥ 
-- ٢٢/٠٥ ٢١/٠٥ ٢٠/٠٥ ١٩/٠٥ ١٨/٠٥ ١٧/٠٥ ١٦/٠٥ 

-- 
٢٧/٠٥ ٢٦/٠٥ ٢٥/٠٥ ٢٤/٠٥ ٢٣/٠٥  

 تاسوعاي حسيني
٢٨/٠٥ 

 عاشوراي حسيني
٢٩/٠٥ 

 شهريور
١٤٠٠ 

-- 
 ٠٢/٠٦ ٠١/٠٦        شهريورماه ٣١/٠٥ ٣٠/٠٥

 ـ شروع انتخاب واحد
 دروس معرفي به استاد

٠٥/٠٦ ٠٤/٠٦ ٠٣/٠٦ 

-- ١٢/٠٦ ١١/٠٦ ١٠/٠٦ ٠٩/٠٦ ٠٨/٠٦ ٠٧/٠٦ ٠٦/٠٦ 

-- 

١٣/٠٦ 
ارائه گزارش وضعيت ـ 

توسط  آموزشی نيمسال دوم
 دانشکده ها

١٧/٠٦ ١٦/٠٦ ١٥/٠٦ ١٤/٠٦ 
ـ پايان ا نتخاب واحد دروس 

 معرفي به استاد

١٩/٠٦ ١٨/٠٦ 

-- ٢٦/٠٦ ٢٥/٠٦ ٢٤/٠٦ ٢٣/٠٦ ٢٢/٠٦ ٢١/٠٦ ٢٠/٠٦ 
-- ٣١/٠٦ ٣٠/٠٦ ٢٩/٠٦ ٢٨/٠٦ ٢٧/٠٦   


