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ایران کنفرانس

  

زمان دقیق آغاز سال تحصیلی در 41 دانشگاه/ تاریخ ثبت نام و انتخاب واحد

تقویم  آموزشی 41 دانشگاه سراسری در سال تحصیلی 92-93 اعلام شد براساس این تقویم  25 دانشگاه سراسری از 23  
شهریورماه 92، 13دانشگاه سراسری از 16 شهریورماه  92 و 2 دانشگاه یزد و ارومیه از 22 شهریورماه 92 سال تحصیلی

    92-93 خود را  آغاز می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سال تحصیلی که همیشه اوایل مهرماه آغاز می شد سال  گذشته در راستای استفاده بیشتر از نیم سال
دوم سال تحصیلی دو هفته زودتر از  هر سال برای دانشجویان آغاز شد.

  

شروع سال تحصیلی جدید درسال گذشته از نیمه دوم شهریورماه تا اول مهرماه به  اختیار دانشگاهها گذاشته شد و دانشگاهها
نیز بنا به اختیار خود با توجه  به برنامه دانشگاه یک روز را بین نیمه دوم شهریورماه تا اول مهر ماه مشخص  کرده و سال

تحصیلی خود را آغاز کردند.

  

اما به نظر می رسد این شروع آزمایشی که از سال گذشته آغاز شد در سال جاری  تثبیت شده و به صورت یک قانون
درآمده است بهصوریکه اکثر دانشگاهها شروع  سال تحصیلی 92-93 را 16 و یا 23 شهریورماه اعلام کرده اند.

  

براساس این گزارش کمتر از دوهفته به آغاز سال تحصیلی 92-93 باقی مانده  است، تا کنون 41 دانشگاه سراسری تقویم
آموزشی خود را اعلام کرده اند که به  شرح زیراست:

  

 جدول زمانبدی آغاز سال تحصیلی 92-93 دانشگاه های سراسری 

زمان ثبت نام و انتخاب واحد  زمان آغاز سال تحصیلی  نام دانشگاه  تعداد        
 
دوم الی  9 شهریور  23 شهریورماه 92  دانشگاه تهران  1    
 
9 الی  19 شهریور  23 شهریورماه 92  دانشگاه صنعتی شریف  2    
 
12الی 13 شهریور  16 شهریور ماه 92  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  3    
 
9 الی 13 شهریور  16 شهریورماه 92  دانشگاه علامه طباطبایی  4    
 
9ا لی 12شهریور  16 شهریور ماه 92  دانشگاه شهید بهشتی  5    
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-  23شهریورماه 92  دانشگاه تربیت مدرس  6    
 
16 الی 20 شهریور  23شهریورماه 92  دانشگاه علم و صنعت  7    
 
12 ال  21شهریور  23شهریورماه 92  دانشگاه اصفهان  8    
 
9 الی 10 شهریورم  23شهریورماه 92  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  9    
 
-  16شهریورماه 92  دانشگاه صنعتی اصفهان  10    
 
هنوزمشخص نشده  23شهریورماه 92  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی  11    
 
9 الی 10 شهریور  16شهریورماه 92  دانشگاه امام صادق (ع)  12    
 
-  23شهریورماه 92  دانشگاه فردوسی مشهد  13    
 
16 الی 22شهریور  23شهریورماه 92  دانشگاه تبریز  14    
 
12الی 14 شهریور  23شهریورماه92  دانشگاه صنعتی سهند  15    
 
2الی 14 شهریور  23شهریورماه92  دانشگاه گیلان  16    
 
16الی 21شهریور  23شهریورماه 92  دانشگاه مازندران  17    
 
9الی 12شهریور  16شهریورماه 92  دانشگاه اراک  18    
 
2الی 13شهریور  16شهریورماه 92  دانشگاه محقق اردبیلی  19    
 
9الی 12شهریور  16شهریورماه 92  دانشگاه الزهرا(ع)  20    
 
-  22شهریورماه 92  دانشگاه ارومیه  21    
 
12الی 20شهریور  23شهریورماه 92  دانشگاه بوعلی سینا  22    
 
2الی20شهریور  23شهریورماه 92  دانشگاه بیرجند  23    
 
10الی20 شهریور  23شهریورماه 92  دانشگاه خلیج فارس  24    
 
16الی18شهریور  23شهریورماه 92  دانشگاه رازی کرمانشاه  25    
 
-  16شهریورماه 92  دانشگاه شهرکرد  26    
 
19الی 20شهریور  23شهریورماه92  دانشگاه صنعتی شیراز  27    
 
21شهریور  22شهریورماه92  دانشگاه یزد  28    
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-  23شهریورماه 92  دانشگاه زنجان  29    
 
17الی 20 شهریور  23شهریورماه 92  دانشگاه سمنان  30    
 
اعلام نشده  23شهریورماه92  دانشگاه سیستان و بلوچستان  31    
 
9الی 13 شهریور  16شهریورماه 92  دانشگاه شاهد  32    
 
-  23شهریورماه 92  دانشگاه شهید چمران اهواز  33    
 
9الی 15شهریور  23شهریورماه 92  دانشگاه شیراز  34    
 
9الی 15شهریور  16شهریورماه 92  دانشگاه شاهرود  35    
 
16الی 19 شهریور  23شهریورماه 92  دانشگاه خوارزمی  36    
 
9الی 14شهریور  16شهریورماه 92  دانشگاه قم  37    
 
16الی 18 شهریور  23شهریورماه92  دانشگاه یاسوج  38    
 
12الی 18 شهریور  23شهریورماه 92  دانشگاه کاشان  39    
 
9الی13شهریور  16شهریورماه 92  دانشگاه کردستان  40    
 
-  16شهریورماه 92  دانشگاه لرستان  41    
 

      

به گزارش مهر، از 41 دانشگاه سراسری 25 دانشگاه از 23شهریماه 92 ،13  دانشگاه از 16 شهریورماه 92 و 2 دانشگاه یزد و
ارومیه از 22 شهریورماه 92  سال تحصیلی 92-93 خود را آغاز می کنند.

  

همچنین ثبت نام و انتخاب واحد دانشگاه ها از  9 تا 21 شهریورماه انجام می شود.

  

برخی از دانشگاه ها هم مانند دانشگاه شهید باهنر کرمان و علوم کشاورزی  منابع طبیعی گرگان و چند دانشگاه دیگر هنوز
تقویم آموزشی خود را تغییر  نداده و زمان دقیق را اعلام نکرده اند.
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