
 

 9911-9911سال تحصیلی  اولتقویم آموزشی نیمسال 

براساس آیین نامه آموزشی, عدم ثبت نام دانشجویان در هر نیمسال، انصراف از تحصیل محسوب می شود. همچنین براساس 

واحد به ، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در صورت عدم انتخاب 91/99/9911مورخ  های مازندرانمصوبه هیات امنای دانشگاه

 براساس سال ورود( مشمول پرداخت هزینه خواهند شد.  11 شهریور 41تا  42های اعالم شده )موقع در تاریخ

 ریال( 4,999,999ریال و دکتری  9999,999ریال، کارشناسی ارشد  099,999)کارشناسی: 

 11 شهریور 41تا  شهریور 42

 اینترنتیانتخاب واحد 

 و ما قبل 10 ورودی 11 شهریور 42

   11 ورودی 11 شهریور 40

   17 ورودی 11 شهریور 41

 11شهریور  41تا  47 

 هاکالسشروع  11شهریور  99

 حذف و اضافه 11مهر  4و  9

 9پایان حذف اضطراری شماره  11دی  2

 ی )اینترنتی(شروع ارزیابی کیفیت آموزش 11 دی 92

 هاکالسپایان  11 دی 91

 امتحاناتشروع  11 دی 49

 امتحاناتپایان  11 بهمن 4

 شروع ثبت موقت نمرات 11 دی 49

 پایان ثبت موقت نمرات 11 بهمن 1

 زمان ثبت قطعی نمرات در سیستم آموزشیپایان  11 بهمن 94

 

 



 

 

 9911-9911تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 

هر نیمسال، انصراف از تحصیل محسوب می شود. همچنین براساس  براساس آیین نامه آموزشی, عدم ثبت نام دانشجویان در

، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در صورت عدم انتخاب واحد به 91/99/9911مورخ  های مازندرانمصوبه هیات امنای دانشگاه

 د شد. بر اساس سال ورود( مشمول پرداخت هزینه خواهن 9911بهمن  91تا  99های اعالم شده )موقع در تاریخ

 ریال( 4,999,999ریال و دکتری  9999,999ریال، کارشناسی ارشد  099,999)کارشناسی: 

 11بهمن  91بهمن تا  99

 اینترنتیانتخاب واحد 

 و ما قبل 10 ورودی 11بهمن  99

   11 ورودی 11بهمن  92

   17 ورودی 11بهمن  90

   11 ورودی 11بهمن  91

   )اینترنتی(انتخاب واحد با تاخیر  11بهمن  91تا  97

 هاکالسشروع  11بهمن  91

 حذف و اضافه 11بهمن  44و  49

 9پایان حذف اضطراری شماره  11 خرداد 1

 ی )اینترنتی(شروع ارزیابی کیفیت آموزش 11خرداد  99

 هاکالسپایان  11خرداد  49

 امتحاناتشروع  11خرداد  42

 امتحاناتپایان  11 تیر 7

 شروع ثبت موقت نمرات 11خرداد  42

 پایان ثبت موقت نمرات 11تیر  92

 زمان ثبت قطعی نمرات در سیستم آموزشی 11تیر  97

 




