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ایران کنفرانس

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۳ دانشگاه برتر  
  

تقویم  آموزشی نیمسال دوم دانشگاه های کشور از جمله ۱۳ دانشگاه برتر اعلام شد و  براساس آن اغلب دانشگاه های برتر،
کلاس های درسی خود را از ۹ بهمن آغاز می  کنند.

    

به گزارش خبرنگار مهر،  با پایان یافتن امتحانات نیمسال اول ۹۶-۹۵ دانشگاه ها تقویم آموزشی نیمسال  دوم خود را اعلام
کردند و براساس آن کلاس های درس دانشگاه های برتر کشور  از ۹ بهمن ماه آغاز و تا نیمه خردادماه ۹۶ ادامه دارد.

  

همچنین طبق برنامه اعلام شده امتحانات  نیسمال دوم دانشگاه ها نیز از نیمه خردادماه سال آینده آغاز و تا ابتدای  تیرماه
ادامه خواهد داشت.

      

جدول تقویم آموزشی ۱۳ دانشگاه برتر

پایان کلاس  آغاز کلاس  دانشگاه  ردیف         
امتحانات نیمسال دوم 
 
۱۰ خرداد  ۹ بهمن  تهران  ۱    
۲۰ تا ۳۱ خرداد 
 
۱۷ خرداد  ۱۶ بهمن  علامه  ۲    
۲۰ خرداد تا یکم تیر 
 
۱۰ خرداد  ۱۶ بهمن  صنعتی شریف  ۳    
۲۰ خرداد یا ۱۲ تیر 
 
۱۷ خرداد  ۹ بهمن  صنعتی امیرکبیر  ۴    
۲۰ خرداد تا یکم تیر 
 
۱۰ خرداد  ۹ بهمن  شهید بهشتی  ۵    
۱۳ خرداد تا ۲۸ خرداد 
 
۲۴ خرداد  ۱۶ بهمن  علم و صنعت  ۶    
۲۷ خرداد تا ۱۵ تیر 
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۱۲ خرداد  ۹ بهمن  خواجه نصیر  ۷    
۱۶ خرداد تا ۱۲ تیر 
 
۱۷ خرداد  ۱۶ بهمن  تربیت مدرس  ۸    
۲۰ خرداد تا ۷ تیر 
 
۱۱ خرداد  ۹ بهمن  تبریز  ۹    
۱۶ خرداد تا یکم تیر 
 
۱۰ خرداد  ۹ بهمن  اصفهان  ۱۰    
۱۶ تا ۳۱ خرداد 
 
۱۰ خرداد  ۹ بهمن  صنعتی اصفهان  ۱۱    
۱۳ خرداد تا یکم تیر 
 
۱۷ خرداد  ۱۶ بهمن  شیراز  ۱۲    
۱۸ خرداد تا ۴ تیر 
 
۱۰ خرداد  ۹ بهمن  فردوسی مشهد  ۱۳    
۱۷ تا ۳۰ خرداد 
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