ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ  ،ﺩﺭ ﻧﯿﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۴۰۰-۱۴۰۱ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﺭﺋﯿﺴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
۱

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺗﺮﻡ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ  ۱۴۰۰ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ

 ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ﺍﻟﯽ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

۲

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ ﺗﺮﻡ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۵/۱۷

۳

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ ﺗﺮﻡ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۱۱

۴

ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺗﺮﻡ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ۱۴۰۰

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ﺍﻟﯽ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

۵

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺗﺮﻡ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۲۴

۶

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺟﺪﯾﺪ

ﻃﺒﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ

۷

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ﺍﻟﯽ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

۸

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ )ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ(ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

 ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ﺍﻟﯽ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

۹

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻼﺳﻬﺎ

۱۴۰۰/۰۶/۲۷

۱۰

ﺣﺬﻑ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ )ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭ ﺩﺭﺱ(

۱۴۰۰/۰۶/۲۹،۳۰،۳۱

۱۱

ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﯿﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ﺍﻟﯽ۱۴۰۰/۰۶/۲۶

۱۲

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

 ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ﺍﻟﯽ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۳

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۴

ﻣﻬﻠﺖ ﺣﺬﻑ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ،ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺩﺭﺱ ﻧﻈﺮﯼ ،ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ

 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ﺍﻟﯽ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

۱۵

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺣﺬﻑ ﺗﺮﻡ

۱۴۰۰/۱۰/۰۸

۱۶

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻭ ﯾﺎ ﮐﺎﺭ ﻋﻤﻠﯽ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ

۱۴۰۰/۱۰/۰۸

۱۸

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ ﺩﺭﺳﯽ

۱۴۰۰/۱۰/۰۸

۱۷

ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤﻠﯽ ﻭ ﻧﻈﺮﯼ

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

۱۸

ﻫﻔﺘﺔ ﺍﻭﻝ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺨﺘﺺ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺍﻟﯽ  ۱۲ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺎﯼ  ۱۱ﻭ  ۱۳ﻭ  ۱۵ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۰ﻣﺨﺘﺺ ﺩﺭﻭﺱ ﭘﺎﯾﺔ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

۱۹

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۲۰

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﻓﺎﻉ

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

۲۱

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۱۴۰۰/۱۱/۰۹

۲۲

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮﻩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ

۱۴۰۰/۱۱/۲۷

ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﺴﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۴۰۰-۱۴۰۱ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ ﺭﺋﯿﺴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
۱

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻭﻃﯽ ،ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺧﺮﺍﺟﯽ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﻞ

 ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ﺍﻟﯽ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶

۲

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ

 ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ﺍﻟﯽ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

۳

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ )ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ( ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻫﺎ

 ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ﺍﻟﯽ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱

۴

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻼﺳﻬﺎ

۱۴۰۰/۱۱/۲۳

۵

ﺣﺬﻑ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ )ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭ ﺩﺭﺱ(

۲۴ﻭ۲۵ﻭ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

۶

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۷

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ

۱۴۰۰/۱۱/۲۸

۸

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ﺍﻟﯽ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۹

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭ ....

 ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ﺍﻟﯽ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳

۱۰

ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ،ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎﺩ – ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ

 ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ﺍﻟﯽ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۱

ﻣﻬﻠﺖ ﺣﺬﻑ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ،ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﺩﺭﺱ ﻧﻈﺮﯼ ،ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ

 ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ﺍﻟﯽ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

۱۲

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻭ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﻋﻤﻠﯽ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ

۱۴۰۱/۰۳/۲۵

۱۳

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺣﺬﻑ ﺗﺮﻡ

۱۴۰۱/۰۳/۲۵

۱۴

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ ﺩﺭﺳﯽ

۱۴۰۱/۰۳/۲۵

۱۵

ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤﻠﯽ ﻭ ﻧﻈﺮﯼ

۱۴۰۱/۰۳/۲۸

۱۶

ﻫﻔﺘﺔ ﺍﻭﻝ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺨﺘﺺ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺍﻟﯽ  ۱۲ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺎﯼ  ۲۸ﻭ  ۳۰ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﯾﮑﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎﻩ  ۱۴۰۱ﻣﺨﺘﺺ ﺩﺭﻭﺱ ﭘﺎﯾﺔ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

۱۷

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺱ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ

 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ﺍﻟﯽ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

۱۸

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ) ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (

۱۴۰۱/۰۴/۱۵

۱۹

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۴۰۱/۰۴/۲۴

۲۰

ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﺮﻡ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ

 ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ﺍﻟﯽ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

۲۱

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ

۱۴۰۱/۰۵/۰۶

۲۲

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ

۱۴۰۱/۰۵/۲۵

۲۳

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﮐﺘﺮﯼ

۱۴۰۱/۰۶/۰۴

۲۴

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﻓﺎﻉ

۱۴۰۱/۰۶/۱۶

۲۵

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮﻩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

