
تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه ، در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه 
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ الی ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ثبت نام ترم تابستان ۱۴۰۰ از تاریخ ۱

۱۴۰۰/۰۵/۱۷ شروع کالسهای ترم تابستان ۱۴۰۰ ۲
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ پایان کالسهای  ترم تابستان ۱۴۰۰ ۳

۱۴۰۰/۰۶/۱۳ الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ امتحانات ترم تابستان ۱۴۰۰ ۴
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ پایان مهلت ثبت نمرات ترم تابستان ۱۴۰۰ ۵

طبق اعالم سازمان سنجش انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید ۶
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ الی ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ انتخاب واحد درس معرفی به استاد ۷
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ الی ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ انتخاب واحد (توسط خود دانشجو)به صورت اینترنتی  ۸

۱۴۰۰/۰۶/۲۷ شروع کالسها ۹
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۹،۳۰،۳۱ حذف و اضافه (حداکثر دو درس) ۱۰

مهلت در خواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ الی۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ الی۱۴۰۰/۰۷/۳۰ گزارش گیری از ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه ۱۲

۱۴۰۰/۰۶/۳۰ پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد ۱۳
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ مهلت حذف اضطراری، صرفا یک درس نظری، با رعایت حداقل واحد ها و عدم غیبت بیش از حد مجاز ۱۴

۱۴۰۰/۱۰/۰۸ پایان مهلت حذف ترم ۱۵
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاه به استاد  ۱۶
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ پایان کالسهای درسی  ۱۸
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ شروع امتحانات دروس عملی و نظری  ۱۷

هفتة اول امتحانات مختص دروس عمومی و از ساعت ۹ الی ۱۲  تاریخ های ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰مختص دروس پایة ریاضی می باشند  ۱۸
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ پایان امتحانات  ۱۹
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ پایان مهلت اخذ مجوز دفاع ۲۰
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ پایان مهلت ثبت نهایی نمرات تمام مقاطع تحصیلی ۲۱
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه ۲۲



تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه 
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ الی ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ گزارش گیری از مشروطی، صدور احکام اخراجی و ارسال  به آموزش کل ۱
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ الی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ انتخاب واحد درس معرفی به استاد ۲
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ الی ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ انتخاب واحد (توسط خود دانشجو) به صورت اینترنتی برای تمام ورودی ها ۳

۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شروع کالسها ۴
۲۴و۲۵و۱۴۰۰/۱۱/۲۷ حذف و اضافه (حداکثر دو درس) ۵

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی  ۶
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد ۷

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ الی ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ گزارش گیری از ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه  ۸
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ الی ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ معرفی دانشجویان جهت کارآموزی به موسسات و .... ۹
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مهلت ثبت درخواست دانشجو، برای مهمانی، انتقال از طریق سامانه سجاد – برای تغییر رشته از طریق آموزش دانشکده  ۱۰

مهلت حذف اضطراری، صرفا یک درس نظری، با رعایت حداقل واحد ها و عدم غیبت بیش از حد مجاز ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۱
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کارعملی و آزمایشگاه به استاد ۱۲
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ پایان مهلت حذف ترم ۱۳
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ پایان کالسهای درسی  ۱۴
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ شروع امتحانات دروس عملی و نظری  ۱۵

هفتة اول امتحانات مختص دروس عمومی و از ساعت ۹ الی ۱۲  تاریخ های ۲۸ و ۳۰ خرداد و یکم تیر ماه ۱۴۰۱ مختص دروس پایة ریاضی می باشند ۱۶
۱۴۰۱/۰۴/۰۶  الی ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ انتخاب واحد درس کارآموزی ۱۷

۱۴۰۱/۰۴/۱۵ پایان امتحانات ( تمامی مقاطع تحصیلی ) ۱۸
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع کارشناسی  ۱۹

۱۴۰۱/۰۴/۱۱  الی ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ شروع درخواست معرفی به استاد ترم تابستان  ۲۰
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد  ۲۱
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ پایان مهلت ثبت نهایی نمرات کارشناسی ارشد  ۲۲
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع دکتری ۲۳
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ پایان مهلت اخذ مجوز دفاع ۲۴
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه ۲۵


