
 
 « ی معماری و شهرسازیتقویم آموزشی تفصیلی دانشکده»

 ۱۴۰۱سال تحصیلی  دومنیمسال 

 مخاطب فعالیت  ردیف
 زمان 

 تا از

1 
ها و  برنامه آموزشی رشته 

 ها گرایش
 تدوین برنامه 

 های آموزشی مدیران گروه
 اردیبهشت 23 اردیبهشت  2

 خرداد  ۶ اردیبهشت 23 اصالح نهایی
   نیمسالانتخاب واحد  2

 تمامی دانشجویان
 مطابق تقویم آموزشی مصوب دانشگاه 

 

 ر. ک. به آدرس زیر: 

 
B2n.ir/CV4011 

 

 حذف و اضافه   3

 نام ار نظر استاد راهنمای تحصیلی و اصالح ثبت اظه 4
 ها  و پایان کالس شروع  5
 دانشجویان کارشناسی  التحصیلی  امتحانات فارغ ۶
 حذف اضطراری  7

 تمامی دانشجویان
 ارزشیابی   8
 های جبرانی امتحانات آزمایشگاه و کالس 9
 امتحانات   10

 های عملی گروه معماری تحویل پروژه  11
 دانشجویان کارشناسی 

 خرداد 12
 خرداد 20

 خرداد 28 دانشجویان کارشناسی ارشد 

 تأیید نمرات 12
 کارشناسی های اساتید دوره 

 مطابق تقویم آموزشی مصوب دانشگاه 
 

 ر. ک. آدرس باال

 های تحصیالت تکمیلی اساتید دوره 
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