هب انم خدا
حوزه معاونت آموزشی
دانشگاه اصفهان

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي  1400-1401دانشگاه اصفهان
انتخاب واحد (ثبت نام اصلي)

شنبه  13شهریور تا چهارشنبه  17شهریور 1400
شروع کالسها

شنبه  27شهریور 1400

حذف و اضافه (ترميم) دانشجویان

شنبه  3مهر و یکشنبه  4مهر 1400

حذف اضطراري دانشجویان

شنبه  22آبان تا چهارشنبه  17آذر 1400

ارزشيابی اساتيد

شنبه  20آذر تا سه شنبه  7دي 1400

پایان کالسها

چهارشنبه  15دي 1400

شروع امتحانات

جمعه  17دي 1400

پایان امتحانات

شنبه  2بهمن 1400
برنامه امتحانات پايانترم

دروس گروه معارف و درس دانش خانواده

8-16
آزمونهاي دو ساعته

جمعه  17دي و جمعه  24دي 1400

فارسی عمومی

8-10

فيزیک -1فيزیک پایه1

8-16

فيزیک عمومی -فيزیک مکانيک

آزمونهاي دو ساعته

فيزیک2

11-13

زبان انگليسی عمومی

8-10

زبان انگليسی عمومی 1

10-12

ریاضی عمومی 1

8-11

جمعه  24دي 1400

ریاضی عمومی2

14-17

چهارشنبه  29دي 1400

معادالت دیفرانسيل

8-11

جمعه  1بهمن 1400

دروس سرویسی آمار (کارشناسی)

یکشنبه  19دي 1400
دوشنبه  20دي 1400
دوشنبه  27دي 1400
پنجشنبه  23دي 1400

8-10
10-12

آمار استنباطی پيشرفته کارشناسی ارشد

14-16

شيمی عمومی

10-12

شنبه  25دي 1400
شنبه  2بهمن 1400

اداره امور آموزشی دانشگاه

هب انم خدا
حوزه معاونت آموزشی
دانشگاه اصفهان

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي  1400-1401دانشگاه اصفهان
انتخاب واحد (ثبت نام اصلي)

شنبه  9بهمن تا چهارشنبه  13بهمن 1400
شروع کالسها

شنبه  16بهمن 1400

حذف و اضافه (ترميم) دانشجویان

یکشنبه  24بهمن و دوشنبه 25بهمن 1400

حذف اضطراري دانشجویان

چهارشنبه  31فروردین تا جمعه  30اردیبهشت 1401

ارزشيابی اساتيد

شنبه  31اردیبهشت تا چهارشنبه  11خرداد 1401

پایان کالسها

چهارشنبه  18خرداد 1401

شروع امتحانات

پنجشنبه  19خرداد 1401

پایان امتحانات

جمعه  3تير 1401
برنامه امتحانات پايانترم

دروس گروه معارف و درس دانش خانواده
فارسی عمومی
فيزیک -2فيزیک الکتریسيته

8-16
آزمونهاي دو ساعته

8-10
8-16
آزمونهاي دو ساعته

پنجشنبه  19خرداد و جمعه  20خرداد 1401
یکشنبه  22خرداد 1401
دوشنبه  23خرداد1401

فيزیک -1فيزیک عمومی

8-11

دوشنبه  30خرداد 1401

ریاضی عمومی 1

14-17

چهارشنبه  25خرداد 1401

ریاضی عمومی2

8-11

جمعه  27خرداد 1401

معادالت دیفرانسيل

8-11

جمعه  3تير1401

زبان انگليسی عمومی

8-10

زبان انگليسی عمومی 1

10-12

دروس سرویسی گروه آمار

10-12

سهشنبه  31خرداد 1401

شيمی عمومی

10-12

چهارشنبه  1تير 1401

پنجشنبه  26خرداد 1401

اداره امور آموزشی دانشگاه

