
                                                                          باسمه تعالی                                                                                                     

  )مقاطع ( كليه دانشگاه تهران  1398-99تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 

  جمعه  پنج شنبه  چهار شنبه  سه شنبه  دوشنيه  يكشنبه  شنبه  هفته  ماه
  . باشد مي1398ماه شنبه نهم شهريور روز تاشهريور شنبه دوم روزاز1398-99تحصيليسالاولنيمسالنامثبتشروع(*)  98-1ثبت نام   شهريور

  5  4  3  2 مهر1 31  شروع كالسها30  اولهفته   

  مهر

  12  11  10  9 8 7  6  دوم هفته 

 13  وم سهفته 
  حذف و اضافه

14 
  حذف و اضافه

15 
  حذف و اضافه

16  17  18  19  

  26  25  24  23 22 21 20  م چهارهفته 

 27  پنجمهفته 
  اربعين حسيني

  3  2  آبان1  30 29 28

ان 
آب

  

 4   ششمهفته 
  

رحلت حضرت  5
هادرسول(ص)وش

 ت امام حسن (ع)

شهادت امام  7 6
  رضا(ع)

8  9  10  

 11   هفتمهفته 
  

شهادت امام 15  14 13 12
  حسن عسگري(ع)

16  17  

امتحاناتشروع18   هشتمهفته 
 ميان ترم

19 20 21  22  23  24  

 25  نهمهفته 
  

پايان امتحانات 29  28 27 26
  ميان ترم

  آذر 1  30

  8  7  6  5 4 3 2  دهمهفته  

  آذر

  15  14  13  12  11 10 9  يازدهمهفته 

  22  21  20  19 18 17 16   هفته دوازدهم

 23   هفته سيزدهم
  ارزشيابي

24 
  ارزشيابي

25 
  ارزشيابي

26  
  ارزشيابي

27  
  ارزشيابي

28  29  

 30  چهاردهم هفته  
  ارزشيابي

 دي1
  ارزشيابي

2 
  ارزشيابي

3  
  ارزشيابي

4  
  پايان ارزشيابي

5  6  

ي 
د

  
 7   پانزدهم هفته

  اضطراريحذف 
8 

  اضطراريحذف 
9 

  اضطراريحذف 
10**  

  كنترل نهايي
11**  

  كنترل نهايي
12  13  

  20  19  پايان كالسها18  17 16 15 14  شانزدهمهفته 

 ***21  هفته اول امتحانات
  شروع امتحانات

22 23 24  25  26  27  

  ***2  بهمن 1 30 29 28  هفته دوم امتحانات
  پايان امتحانات

3  4  

 5   بهمن
  شروع ثبت نام

شهادت حضرت 9  8 7 6
  فاطمه (س)

10  11  

يل محسوب منصرف از تحصدانشجو عدم ثبت نام رسمي در صورت لزامي است. ثبت نام الكترونيكي دانشجويان مجاز به ادامه تحصيل در كليه مقاطع تحصيلي بر اساس مقررات و آيين نامه هاي آموزشي و مجوزهاي مربوط ا* 
  مي شود .

  آموزش مربوط بررسي و انجام شود.اداره  شناساندانشجو است و بايد توسط كارتحصيلي و وضعيت  واحدهاي اخذ شدهكنترل نهايي به منظور رفع اشكاالت آموزشي ** 
  مي باشد . 12/11/1398روز پس از هر امتحان و حداكثر تا تاريخ  10مهلت اعالم نمرات و ثبت در سيستم جامع آموزش دانشگاه توسط اساتيد محترم تا  ***

 معاونت آموزشي دانشگاه تهران                                                                                                                                                                      

   



 

   )مقاطع ( كليه دانشگاه تهران  1398-99سال تحصيلي  دومتقويم آموزشي نيمسال 

  جمعه  پنج شنبه  چهار شنبه  سه شنبه  دوشنيه  يكشنبه  شنبه  هفته  ماه

من
به

 

  . باشد مي1398ماه بهمن 10پنجشنبه  روزتا بهمن 5شنبه روز از1398-99تحصيليسالدومنيمسالنامثبتشروع(*)  98-2ثبت نام 

  18  17  16  15 14 13 شروع كالسها12  هفته اول 

پيروزي  22 21 20 19  دومهفته 
  انقالب اسالمي

23  24  25  

 26  سومهفته 
  حذف و اضافه

27 
  حذف و اضافه

28 
  حذف و اضافه

آخرين مهلت  30  29
  دفاع

  2  اسفند1

  9  8  7  6 5 4 3  چهارمهفته  

فند
اس

  

  16  15  14  13 12 11 10   پنجمهفته 

والدت  18 17  ششمهفته 
 حضرت علي (ع)

19 20  21  22  23  

  فروردين 1  29  28  27 26 25 24  هفتمهفته 

  8  7  6  5 4 3 2  1399نوروز  

ين
ورد

فر
  

روز جمهوري  12 11 10 9  1399نوروز 
  اسالمي

13   
  روز طبيعت

14  15  

شروع امتحانات16  هفته هشتم 
  ميان ترم

والدت حضرت  20  19 18 17
  قائم(ع)

21  22  

پايان امتحانات 27  26  25 24 23  نهم هفته 
  ميان ترم

28  29  

  5  4  3  2 ارديبهشت1 31 30  هفته دهم

شت
ديبه

ار
  

  12  11  10  9 8 7 6  يازدهم هفته 

  19  18  17  16 15 14 13   هفته دوازدهم 

 20  سيزدهم هفته 
  ارزشيابي

21 
  ارزشيابي

22 
  ارزشيابي

23  
  ارزشيابي

24  
  ارزشيابي

شهادت  25
  حضرت علي(ع)

26  

 27  چهاردهم هفته 
  ارزشيابي

28 
  ارزشيابي

29 
  ارزشيابي

30  
  حذف اضطراري

31  
  اضطراريحذف 

  خرداد 1
  حذف اضطراري

2  

 **3  دهم پانزهفته  
  

4 
  عيد فطر

5 
  عيد فطر

6**  
  كنترل نهايي

7**  
  كنترل نهايي

8  9  

داد
خر

  

 10  شانزدهم هفته 

  
رحلت امام  14  13 12 11

  خميني (ره)
15   

  قيام خرداد
16  

هفته برگزاري 
  كالسهاي جبراني

17 18 19 20  21  22  23  

 ***24  هفته اول امتحانات
  شروع امتحانات

شهادت امام 28  27 26 25
  جعفر صادق (ع)

29  30  

  ***4  3 2 تير1 31  هفته دوم امتحانات
  پايان امتحانات

5  6  

انشجو دعدم ثبت نام رسمي در صورت لزامي است. ثبت نام الكترونيكي دانشجويان مجاز به ادامه تحصيل در كليه مقاطع تحصيلي بر اساس مقررات و آيين نامه هاي آموزشي و مجوزهاي مربوط ا *
   تحصيل محسوب مي شود. منصرف از

   مربوط بررسي و انجام شود.  اداره آموزش شناساندانشجو است و بايد توسط كارتحصيلي و وضعيت واحدهاي اخذشده كنترل نهايي به منظور رفع اشكاالت آموزشي ** 
    باشد .مي  14/4/1399روز پس از هر امتحان و حداكثر تا تاريخ  10مهلت اعالم نمرات و ثبت در سيستم جامع آموزش دانشگاه توسط اساتيد محترم تا  ***

 معاونت آموزشي دانشگاه تهران             


