
 89-89تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال اول سال تحصیلی 
 

 1 بر اساس اعالم سازمان سنجش و اعالم در سایت دانشگاه 89-89ثبت نام از پذیرفته شدگان سال تحصیلی 

 3 به استادانتخاب واحد نیمسال اول )توسط خود دانشجو(به صورت اینترنتی +انتخاب واحد درس معرفی  32/60/89الی 19/60/89

 2 )حداکثر دو درس(حدف و اضافه نیمسال اول 39/60/89و32،30

 2 شروع کالسها 32/60/89

 2 پایان مهلت در خواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول 39/60/89

 0 کل گزارش گیری از مشروطی، ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه و ارسال احکام اخراجی به آموزش 11/69/89الی 21/60/89

 9 مهلت ثبت نمره درس معرفی به استادآخرین  62/69/89

 9 ها( واحد یک درس نظری با رعایت حداقل مهلت حذف اضطراری)صرفاً آخرین 39/68/89

 8 آخرین مهلت حذف ترم 13/16/89

 16 مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاه نیمسال اول به استاد 13/16/89

 11 کالسهای درسی نیمسال اول پایان 13/16/89

 13 شروع امتحانات نیمسال اول 12/16/89

 12 ) تمامی مقاطع تحصیلی ( پایان امتحانات نیمسال دوم 62/11/89

 12 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع 62/11/89

 12 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 13/11/89

 10 مهلت دفاعپایان  19/11/89

 19 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات، مقطع دکتری 62/13/89

 

 89-89تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال دوم سال تحصیلی 
 

 1 انتخاب واحد نیمسال دوم )توسط خود دانشجو(به صورت اینترنتی+انتخاب واحد درس معرفی به استاد 18/11/89الی 12/11/89

 3 کالسهاشروع  31/11/89

 2 )حداکثر دو درس(حذف و اضافه نیمسال دوم 32/11/89و32

 2 پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم 32/11/89

 2 مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد 61/13/89الی  32/11/89

 0 و ارسال احکام اخراجی به آموزش کلگزارش گیری از مشروطی، ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه  69/13/89الی  39/11/89

 9 معرفی دانشجویان جهت کارآموزی به موسسات و .... 11/63/89الی  61/63/89

 9 انتقال از طریق سامانه خدمات آموزشی مهلت ثبت درخواست دانشجو برای مهمانی، 21/63/89الی  61/63/89

 8 رعایت حداقل واحد ها( آخرین مهلت حذف اضطراری )صرفا یک درس نظری با 69/62/89

 16 مهلت تحویل تکلیف و یا کارعملی و آزمایشگاه نیمسال دوم به استاد 69/62/89

 11 آخرین مهلت حذف ترم 33/62/89

 13 پایان کالسهای درسی نیمسال دوم 33/62/89

 12 شروع امتحانات نیمسال دوم 32/62/89

 12 کارآموزیانتخاب واحد درس  13/62/89الی  61/62/89

 12 ) تمامی مقاطع تحصیلی ( پایان امتحانات نیمسال دوم 13/62/89

 10 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 33/62/89

 19 شروع درخواست معرفی به استاد ترم تابستان، مقطع کارشناسی 32/62/89و32،32

 19 ، مقطع کارشناسیمهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد پایان 62/62/89

 18 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات، مقطع دکتری 63/62/89

 36 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع 60/60/89

 31 پایان مهلت دفاع 60/89/ 36


