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ایران کنفرانس

  

اعلام زمان برگزاری امتحانات نیمسال دوم دانشگاه ها

براساس  تقویم آموزشی دانشگاههای سراسری، امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 92-93  در 20  دانشگاه سراسری  
    اعلام شد و بسیاری از دانشگاه ها از شنبه 17 خرداد  امتحانات خود را آغاز می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاهها به پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 92-93  و  برگزاری امتحانات نهایی نزدیک می
شوند. حتی برخی از دانشگاه ها آخرین  روز کلاس درسی خود را در نیم سال دوم سال تحصیلی 92-93 برگزار کرده اند

.

  

براساس تقویم آموزشی دانشگاههای سراسری، آغاز امتحانات در پایان نیم سال  دوم سال تحصیلی 92-93 در 20  دانشگاه
سراسری به شرح زیر است :

  

زمان آغاز امتحانات نهایی 20 دانشگاه سراسری در نیم سال دوم سال تحصیلی 93-92

پایان امتحانات  آغازامتحانات  دانشگاه  شماره        
 
5 تیر93  17 خرداد 93  تهران  1    
 
5 تیر93  19 خرداد 93  صنعتی شریف  2    
 
22خرداد 93  10 خرداد 93  صنعتی امیرکبیر  3    
 
18 خرداد 93  3 خرداد 93  علامه طباطبایی  4    
 
2 تیر 93  17 خرداد93  خواجه نصیرالدین طوسی  5    
 
5 تیر 93  17 خرداد93  الزهرا(س)  6    
 
25 خرداد 93  10 خرداد 93  شهید بهشتی  7    
 
25 خرداد 93   3 خرداد 93   علم و صنعت  8    
 
4 تیر93  17 خرداد 93  تربیت مدرس  9    
 
یک تیر93   10 خرداد 93   تبریز  10    
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10 تیر93   10 خرداد 93   بوعلی سینا همدان  11    
 
2 تیر93  20 خرداد93  فردوسی مشهد  12    
 
یک تیر 93   17 خرداد 93  زنجان  13    
 
یک تیر 93   17 خرداد 93   زابل  14    
 
23 خرداد 93   6 خرداد 93   سیستان و بلوچستان  15    
 
3 تیر93  22 خرداد 93  شیراز  16    
 
اعلام نشده  24 خرداد 93   امام صادق (ع)  17    
 
31 خرداد 93   17 خرداد 93   شهید باهنر کرمان  18    
 
3 تیر 93  17 خرداد 93  صنعتی شیراز  19    
 
31خرداد 93  17 خرداد 93   مازندران  20    
 

      

براساس این گزارش، امسال امتحانات  دانشجویان در نیم سال دوم سال تحصیلی 92-93 با برگزاری جام جهاني 2014 
فوتبال برزيل مصادف شده است . برهمین اساس اعلام شد که برخي از دانشگاهها  تصميم دارند امتحانات پايان ترمشان

رو زودتر يا ديرتر از مسابقات جام جهانی  برگزار کنند.

  

درواکنش به این موضوع، عبدالرحیم نوه ابرهیم - مدیرکل برنامهریزی آموزشی  وزارت علوم درباره عدم تغییر زمان
برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاههای  کشور به علت برگزاری جامجهانی فوتبال، به مهر گفت: وزارت علوم، تحقیقات

و  فناوری قصد تغییر زمان امتحانات پایان ترم را ندارد، دانشگاهها در این  زمینه مختار هستند و اجازه تغییر در زمان
برگزاری امتحانات پایان ترم را  دارند، هرچند بعید میدانم دانشگاهی چنین تصمیمی بگیرد.

  

حسین غریبی، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نیز درباره تغییر امتحانات  پایان ترم دانشگاه آزاد، تاکید کرد: دانشگاه
آزاد تابع تصمیمات وزارت علوم  است و از آنجائی که قرار نیست زمان برگزاری پایان ترم تغییر کند، دانشگاه  آزاد

امتحانات را طبق آموزشی از پیش اعلام شده، امتحانات را برگزار میکند.

  

وی تاکید کرد: تمام واحدهای دانشگاه آزاد از سیستم یکپارچهای تبعیت  میکنند و نباید زمان برگزاری امتحانات را تغییر
دهند. براساس تقویم آموزشی  منتشر شده توسط دانشگاه ها به نظر می رسد دانشگاهی تقویم آموزشی خود را به  علت

مصادف شدن با جام جهانی 2014 تغییر نداده است .
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