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روز پس از  5ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا  27براي دروس چند گزینه اي  :دید نظر به سؤاالت و نتایج آزمونحداكثر زمان درخواست تج

روز پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسي  2تا  3اعالم نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به سواالت تشریحي هر عنوان درسي 

 حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحي یك هفته پس از اعالم نمرات هر درس. باشد. و مي

 نیمسال اول )ترم پاییز(

ف
دی

ر
 

 موضوع
 تاریخ

 پایان شروع

 15/50/72 13/55/72 ارائه دروس )كالس( درسيستم براي مراكز 1

 15/50/72 13/55/72 تعریف اساتيد براي دروس در سيستم 7

 15/50/72 13/55/72 تحصيلي مدرسين مدعوبارگذاري مدارک  3

 15/50/72 53/50/72 و و ثبت تغيير رشته، تغيير گرایشارائه درخواست دانشج 4

 15/50/72 53/50/72 ثبت دروس معادل سازي شده 5

 15/50/72 53/50/72 ارائه درخواست مهمان )دائم و موقت( شدن دانشجویان و تایيد توسط مركز مبدا و مقصد 0

 35/52/72 51/52/72 )پایه و ارتقاء( تاریخ تاثير احکام اساتيدپایان مهلت و شروع  2

 35/52/72 مجوز تدریس اساتيد در مراكز دیگردرخواست پایان مهلت  8

 77/50/72 13/50/72 ثبت نام و انتخاب واحد 7

 از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام زمان درخواست وام 15

 52/57/72 15/50/72 انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد  11

 78/57/72 74/50/72 زمان كالسهاي رفع اشکال گروهي 17

 متناسب با اعالم نتایج سازمان سنجش ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهاي جدید كارشناسي و كارشناسي ارشد رسمي 13

 متناسب با اعالم نتایج سازمان سنجش فيزیکي دانشجویان جدیدالورودتشکيل پرونده  14

 11/52/72 75/50/72 درخواست معادلسازي دروس ورودي هاي جدید كارشناسي و كارشناسي ارشد رسمي 15

 17/57/72 75/50/72 جویي معرفي شدگان موردياخذ شماره دانش 10

 78/57/72 2/52/72 جدیدزمان كالسهاي رفع اشکال گروهي ورودیهاي  12

 15/58/72 14/52/72 درخواست معافيت تحصيلي براي دانشجویان مشمول 18

 15/58/72 14/52/72 اتباع غير ایراني به منظور انجام امور كنسولي یانمعرفي دانشجو 17

 75/52/72 14/52/72 حذف و اضافه 75

 12/57/72 اتمام زمان اصالح نمره و درس 71

 18/57/72 57/58/72 اساتيد ارزشيابي 77

 14/57/72 53/57/72 تغيير مركز محل آزمون مقطع كارشناسي ارشد 73

 14/57/72 53/57/72 مركز محل آزمون كارشناسي )مهمان اضطراري( تغيير 74

 15/57/72 اتمام زمان ثبت دروس معادلسازي شده 75

 13/57/72 پایان مهلت كنترل خطاي ثبت نام 70

 17/57/72 ( NPفایل اطالعات آزموني ) دریافت 72

 74/15/72 كارشناسي ارشد و  پایان ثبت نمره ميان ترم كارشناسي 78

 74/15/72 70/57/72 دریافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو 77

 35/11/72 35/15/72 بازبيني وضعيت صدور معافيت تحصيلي مشمول و روادید تحصيلي دانشجویان غيرایراني ورودي نيمسال اول 35

 74/15/72 51/15/72 زمان  امتحانات  31

 70/15/72 51/15/72 قرائت پاسخنامه 37

 35/11/72 51/15/72 ثبت نمرات تشریحي كارشناسي 33

 57/11/72 حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانك سوال 34

 35/15/72 رسالهو پایان مهلت تاریخ دفاع پایان نامه  35

 72/15/72 حداكثر زمان تغيير محل خدمت مدرسان مدعو توسط سازمان مركزي 30

 13/11/72 50/11/72 تایيد درس توسط كاربران مراكز و واحدها 32

 18/11/72 14/11/72 زمان تایيد حق التدریس توسط اساتيد 38

 78/11/72 18/11/72 تایيد حق التدریس اساتيد توسط مراكز و واحدها  37

 13/17/72 77/11/72 تایيد حق التدریس اساتيد توسط استان  45
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 نیمسال دوم )ترم بهار(

 موضوع ردیف
 تاریخ

 پایان شروع

 75/57/78 51/15/72 اخذ شماره دانشجویي معرفي شدگان موردي 1

 35/15/72 57/15/72 ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغيير رشته، تغيير گرایش 7

 35/15/72 57/15/72 ارائه درخواست مهمان )موقت، دائم( شدن دانشجویان و تایيد توسط مركز مبدا و مقصد 3

 75/15/72 15/15/72 ارائه دروس )كالس( درسيستم براي مراكز 4

 75/15/72 15/15/72 تعریف اساتيد براي دروس در سيستم 5

 54/11/72 11/15/72 بار گذاري مدارک تحصيلي مدرسين مدعو 0

 58/11/72 51/11/72 ثبت نام و انتخاب واحد 2

 75/17/72 مجوز تدریس اساتيد در مراكز دیگردرخواست پایان مهلت  8

 از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام زمان درخواست وام 7

 75/57/78 53/11/72 انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد  15

 51/53/78 13/11/72 زمان كالسهاي رفع اشکال گروهي 11

 متناسب با اعالم نتایج سازمان سنجش ثبت نام و انتخاب واحد رشته هاي نيمه متمركز 17

 متناسب با اعالم نتایج سازمان سنجش  ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهاي بهمن ماه كارشناسي بر اساس سوابق و كارشناسي ارشد فراگير 13

 متناسب با اعالم نتایج سازمان سنجش  تشکيل پرونده فيزیکي دانشجویان جدیدالورود 14

 35/11/72 50/11/72 درخواست معادلسازي دروس ورودي هاي جدید  15

 77/51/78 51/17/72 درخواست معافيت تحصيلي براي دانشجویان مشمول )ورودي نيمسال دوم( 10

 77/51/78 51/17/72 اتباع غير ایراني به منظور انجام امور كنسولي یانمعرفي دانشجو 12

 51/53/78 13/11/72 زمان كالسهاي رفع اشکال گروهي ورودیهاي بهمن ماه 18

 17/17/72 51/17/72 حذف و اضافه 17

 35/57/78 اتمام زمان اصالح نمره و درس 75

 51/53/78 51/57/78 ارزشيابي اساتيد 71

 74/57/78 52/57/78 تغيير مركز محل آزمون مقطع كارشناسي ارشد 77

 74/57/78 52/57/78 تغيير مركز محل آزمون كارشناسي )مهمان اضطراري( 73

 31/57/78 اتمام زمان ثبت دروس معادلسازي شده  74

 35/57/78 پایان مهلت كنترل خطاي ثبت نام 75

 57/53/78 ( NPاطالعات آزمون )دریافت فایل  70

 15/54/78 كارشناسي ارشدو  پایان ثبت نمره ميان ترم كارشناسي 72

 15/54/78 13/53/78 دریافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو 78

 15/54/78 18/53/78 زمان امتحانات 77

 13/54/78 18/53/78 قرائت پاسخنامه 35

 75/54/78 18/53/78 ثبت نمرات تشریحي كارشناسي 31

 72/54/78 حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانك سوال 37

 75/54/78 رساله وپایان مهلت تاریخ دفاع پایان نامه  33

 72/53/78 حداكثر زمان تغيير محل خدمت مدرسان مدعو توسط سازمان مركزي 34

 75/54/78 57/54/78 تایيد درس توسط كاربران مراكز و واحدها 35

 15/55/78 77/54/78 زمان تایيد حق التدریس توسط اساتيد 30

 71/55/78 17/55/78 تایيد حق التدریس اساتيد توسط مراكز و واحدها 32

 31/55/78 77/55/78 تایيد حق التدریس اساتيد توسط استان 38

ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا  27براي دروس چند گزینه اي  :دید نظر به سؤاالت و نتایج آزمونحداكثر زمان درخواست تج  

روز پس از برگزاري  15تا  3روز پس از اعالم نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به سواالت تشریحي هر عنوان درسي  5

 باشد.امتحان هر عنوان درسي مي

 هفته پس از اعالم نمرات هر درس. حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحي یك
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 ارائه( و ترم تابستان )در صورت تصویب

 تاریخ موضوع ردیف

 پایان شروع

ين ورودي نيمسال دوم تحصيلي بازبيني وضعيت صدور معافيت تحصيلي مشمول 1

78-72  

51/54/78 13/54/78 

 13/54/78 51/54/78 72-78روادید تحصيلي دانشجویان و غيرایراني ورودي سال تحصيلي صدور  7

 12/54/78 11/54/78 ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان و تایيد توسط مركز مبدا و مقصد 3

 10/54/78 11/54/78 ارائه دروس براي مراكز 4

 73/54/78 10/54/78 ثبت نام و انتخاب واحد 5

 14/55/78 10/54/78 انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد  0

 10/55/78 پایان مهلت كنترل خطاي ثبت نام 2

 71/55/78 ( NPدریافت فایل اطالعات آزموني ) 8

 54/50/78 74/55/78 دریافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو 7

 54/50/78 70/55/78 شروع امتحانات 15

 52/50/78 70/55/78 قرائت پاسخنامه 11

 14/50/78 70/55/78 ثبت نمرات تشریحي كارشناسي 17

 71/50/78 حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانك سوال 13

 31/50/78 پایان مهلت تاریخ دفاع پایان نامه یا رساله 14

 70/50/78 17/50/78 واحدهاتایيد درس توسط كاربران مراكز و  15

 1/52/78 72/50/78 زمان تایيد حق التدریس توسط اساتيد 13

 52/52/78 57/52/78 تایيد حق التدریس اساتيد توسط مراكز و واحدها 14

 14/52/78 58/52/78 تایيد حق التدریس اساتيد توسط استان 15

 

ساعت بعد از امتحان و  27براي دروس چند گزینه اي  آزمون:حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤاالت و نتایج 

تا  3روز پس از اعالم نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به سواالت تشریحي هر عنوان درسي  5مدت آن تا 

 باشد.روز پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسي مي 15

 تشریحي یك هفته پس از اعالم نمرات هر درس.حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات 

 

 

  


