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ایران کنفرانس

تقویم آموزشی دانشگاههای تهران اعلام شد/ شروع کلاسها از ۱۱ بهمن  
تقویم آموزشی دانشگاه های  دولتی تهران برای نیم سال دوم  تحصیلی ۹۳-۹۴ اعلام شد که بر اساس آن زمان  ثبت نام،  

    انتخاب واحد، شروع و پایان کلاس ها اعلام شده است. 

به گزارش  خبرنگار مهر، درحال حاضر دانشگاهها، روزهای آخر نیم سال اول سال تحصیلی  ۹۳-۹۴ را پشت سر می گذارند
امتحانات رو به اتمام است و دانشگاه ها خود را  برای نیم سال دوم سال تحصیلی آماده می کنند .

  

براساس تقویم  آموزشی اعلام شده دانشگاه ها ثبت نام نیم سال دوم از هفته اول بهمن ماه ۹۳  انجام می شود اکثر دانشگاه
های تهران  از ۴ بهمن ماه فعالیت خود را در نیم  سال دوم با ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان آغاز می کنند. دانشگاه

ها  طوری برنامه ریزی کرده اند که نیمسال دوم، بهمن ماه آغاز شود و در خرداد  ماه پایان یابد. حدود دو سالی است
که دانشگاه ها برای ایجاد تعادل بین دو  نیم سال تحصیلی یک تا دو هفته فعالیت آموزشی خود در نیم سال اول زودتر

آغاز  می کنند تا نیم سال دوم تحصیلی نیز به موقع پایان یابد.

  

براساس  این گزارش شروع نیم سال دوم سال تحصیلی و زمان ثبت نام و انتخاب واحد  دانشجویان در ۱۲دانشگاه
سراسری تهرانی به علاوه دانشگاه آزاد و پیام نور به  شرح زیراست :

شروع کلاس ها  ثبت نام و انتخاب واحد  دانشگاه  شماره        
حذف و اضافه 
 
۱۱ بهمن ماه  ۲۷ دی  الی ۴ بهمن  تهران  ۱    
۱۸ الی ۲۱ بهمن 
 
  علامه طباطبایی  ۲    

۴ الی ۸ بهمن . ثبت نام ورودی های نیم سال دوم توسط دانشکده ها

  ۱۸ بهمن    
  صنعتی امیرکبیر  ۳    

۱۱ الی ۱۲ بهمن دانشجویان کارشناسی

۱۴ الی ۱۵ بهمن دانشجویان تحصیلات تکمیلی

  ۱۸ بهمن  
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۲۰الی ۲۱ دانشجویان کارشناسی

۲۵ الی ۲۶ دانشجویان تحصیلات تکمیلی

  
۱۱ بهمن  ۱ الی ۸ بهمن  صنعتی شریف  ۴    
 
 
۶ بهمن  ۴ الی ۵ بهمن  خواجه نصیرالدین طوسی  ۵    
۲۵ الی ۲۶ 
 
۱۱ بهمن  ۴ الی ۸ بهمن  علم و صنعت  ۶    
۱۲ الی ۱۵ بهمن 
 
۱۱ بهمن  ۴ الی ۷ بهمن  الزهرا(س)  ۷    
 
 
۱۱ بهمن  ۴الی۸ بهمن  هنر  ۸    
۲۵ الی ۲۶ بهمن 
 
۱۱بهمن  ۴الی۸ بهمن  شاهد  ۹    
۲۵ الی۲۸ 
 
۱۱بهمن  ۶الی۹بهمن  تربیت مدرس  ۱۰    
 
 
۱۱ بهمن  ۶ الی ۹ بهمن  خوارزمی  ۱۱    
۱۸ الی ۲۱ 
 
      ۲۱ دی ۹۳ شروع ثبت نام دانشکده ها  شهید بهشتی  ۱۳    

      

براساس  این گزارش شروع کلاس های درسی اکثر دانشگاه های تهران از ۱۱ بهمن  خواهدبود. فقط دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی از ۶ بهمن و دانشگاه صنعتی  امیرکبیر از ۱۸ بهمن کلاس های خود را زودتر و دیرتر از سایر دانشگاه های

 تهران آغاز خواهد کرد.

  

بنابراین گزارش، انتخاب واحد  دانشگاه پیام نور در نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴ نیز از ۳۰ دی ماه ۹۳  آغازتا ۶ بهمن
ماه انجام خواهد شد همچنین انتخاب واحد ورودی های بهمن ماه  کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر متناسب با اعلام
سنجش خواهد بود. همچنین  کلاس های رفع اشکال این دانشگاه از ۷ بهمن ماه ۹۳ آغاز شده و تا ۱ خرداد ۹۴  براساس

تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور ادامه خواهد داشت.
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همچنین  معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرده است که شروع کلاس های این  دانشگاه در نیم سال دوم سال
تحصیلی ۹۳-۹۴ از ۴ بهمن ماه آغاز خواهد شد.
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