تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم ( 98-99دانشگاه قرآن و حدیث)
برنامه

شیوه مجازی

شیوه حضوری
تقـویــم آموزشی نیمسال اول 98-99

انتخاب واحد

 23تا  26شهریور 1398

تقاضای مهمانی ،انتقال و تغییر رشته برای نیمسال دوم 98-99

 16آذر تا  14دی 1398

آغاز نیمسال تحصیلی و شروع کالسهای دانشگاه

 30شهریور 1398

آخرین مهلت ارائه درخواست تمدید سنوات (مخصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی)

 30شهریور 1398

حذف و اضافه (ویژه دانشجویان کارشناسی)

 13تا  15مهر 1398

حذف اضطراری (ویژه دانشجویان کارشناسی)

 30آذر تا  1دی 1398

امتحانات میان ترم

 25تا  30آبان 1398

تقاضای حذف نیمسال

 16مهر تا  1دی 1398

پایان کالس های دانشگاه

 19دی 1398

پایان مشاهده دروس دانشجویان مجازی

 12دی 1398

-

پرداخت شهریه متغیر ،ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم

1تا  17دی 1398

شروع آزمون های پایان ترم

 21دی 1398

پایان امتحانات پایان ترم

 6بهمن 1398

آخرین مهلت گرفتن کفایت دفاع از پایان نامه (مخصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی)

 10بهمن 1398

تقـویــم آموزشی نیمسال دوم 98-99
انتخاب واحد

 12تا  17بهمن 1398

تقاضای مهمانی ،انتقال و تغییر رشته برای نیمسال اول 1399-1400

 1اردیبهشت تا  30مرداد 1399
 19بهمن 1398

آغاز ترم تحصیلی و شروع کالسهای دانشگاه
شروع مشاهده دروس دانشجویان مجازی

 26بهمن 1398

-

پایان کالسها قبل از آغاز سال جدید (سال )99

 28اسفند 1398

شروع کالسها بعد از آغاز سال جدید (سال )99

 16فروردین 99

آخرین مهلت ارائه درخواست تمدید سنوات (مخصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی)

 19بهمن 1398

حذف و اضافه (ویژه دانشجویان کارشناسی)

 5تا  7اسفند 1398

حذف اضطراری (ویژه دانشجویان کارشناسی)

 27و  28اردیبهشت 1399

امتحانات میان ترم

 30فروردین تا  4اردیبهشت 1399

تقاضای حذف نیمسال

 10اسفند  98تا  31اردیبهشت 1399
 21خرداد 1399

پایان کالسهای دانشگاه
پایان مشاهده دروس دانشجویان مجازی

 13خرداد 1399

-

پرداخت شهریه متغیر ،ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم

 6خرداد 1399

شروع آزمون های پایان ترم

 24خرداد 1399

پایان امتحانات پایان ترم

 9تیر 1399
 30مرداد 1399

آخرین مهلت گرفتن کفایت دفاع از پایان نامه (مخصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی)
تقـویــم آموزشی نیمسال تابستانی
انتخاب واحد

-

 21و  22تیر 1399

آغاز نیمسال تابستان

-

 28تیر 1399

پایان نیمسال تابستان

-

 30مرداد 1399

شروع امتحانات

-

 1شهریور 1399

پایان امتحانات

-

 6شهریور 1399

