
(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)

ندارد

١٤٠١/٠٩/٢١  

١٩/٣/١١٢٥د

تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین

رئیس محترم دانشکده .....

 سالم علیکم؛

احتراماً، بدینوسیله بند ١ صورتجلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ١٤٠١/٩/١٩ جهت استحضار و صدور دستور اقدام 

مقتضی ایفاد می گردد:

بند ١- نامه شماره ٥٠٠/٥٢٨٧/د مورخ ١٤٠١/٨/٢١ معاون محترم آموزشی وزارت متبوع در خصوص تقویم آموزشی نیمسال  

دوم ١٤٠٢-١٤٠١ و زمانبندی ترم تحصیلی به شرح ذیل مطرح و موافقت گردید

تاریخ زمانبندی شرح فعالیت
١٦ تا ١٩ بهمن ماه ١٤٠١ انتخاب واحد

٢٣ بهمن ماه ١٤٠١ شروع ترم تحصیلی
٦ تا ١٠ اسفند ماه ١٤٠١ حذف و اضافه دروس

٣٠ اردیبهشت تا ٢ خرداد ماه ١٤٠٢ حذف اضطراری
٣١ خرداد ماه ١٤٠٢ پایان نیمسال

٣ تیر ماه ١٤٠٢ شروع امتحانات
١٥ تیرماه ١٤٠٢ پایان امتحانات

ترم تابستان سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١
17تا 20 تیر ماه 1402 انتخاب واحد

٢٤ تیر ماه ١٤٠٢ شروع ترم تحصیلی
پایان نیمسال ٢ شهریور ماه ١٤٠٢
٤ شهریور ماه ١٤٠٢ شروع امتحانات
٩ شهریور ماه ١٤٠٢ پایان امتحانات

دکتر محمدرضا زراعتی

معاون آموزشی دانشگاه



۵٠٠/۵۲۸۷/د

ندارد
١۴٠١/٠۸/۲١١٦:٠١

معاون محترم آموزشی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

معاون محترم آموزشی دانشگاه شاهد

معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیها...(عج)

معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

با سالم و احترام

             تقویم تحصیلی دانشگاهها، دانشکدهها و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح ذیل، جهت برنامهریزی و اقدام 

الزم ارسال میگردد.
تقویم تحصیلی دانشگاهها، دانشکدهها و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

تعطیالت بین 

دونیمسال/دوره

مدت وتاریخ برگزاری 

امتحانات

حذف 

اضطراری

حذف واضافه آغاز وپایان 

آموزش

مدت 

آموزش

۱۴ روز

 ازشنبه ۱۴۰۲/۴/۱۰ لغایت 

جمعه ۱۴۰۲/۴/۲۳ 

دوهفته

 از شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۳/۲۷  

لغایت چهارشنبه ۱۴۰۲/۴/۷ 

تا ۵  هفته مانده 

به پایان نیمسال 

تحصیلی

دوهفته پس از 

شروع نیمسال

یکشنبه۱۴۰۱/۱۱/۱۶ 

لغایت چهارشنبه 

۱۴۰۲/۳/۲۴

۱۷ هفته نیمسال 

دوم

ازشنبه

۱۴۰۲/۶/۱۱ لغایت شروع 

سال تحصیلی  ۱۴۰۳-۱۴۰۲

یک هفته از

شنبه ۱۴۰۲/۶/۴ لغایت 

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۹ 

- - از شنبه ۱۴۰۲/۴/۲۴ 

لغایت پنجشنبه 

۱۴۰۲/۶/۲

۶ هفته دوره 

تابستانی


