
دانشگاه کوثر1399-1400تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 

9610/06/1399انتخاب واحد ورودي 
9711/06/1399انتخاب واحد ورودي 
9812/06/1399انتخاب واحد ورودي 

15/06/1399و ماقبل95انتخاب واحد ورودي 
17/06/1399لغایت 16/06/1399انتخاب واحد ترمیم 

1399شهریور 22شنبه شروع کالس ها
31/06/1399لغایت 29/06/1399حذف و اضافه

31/06/1399لغایت 29/06/1399انتخاب واحد با تاخیر
01/10/1399لغایت 29/09/1399)تکدرس(حذف اضطراري 

03/10/1399لغایت 22/09/1399انشجویانارزشیابی اساتید توسط د
10/10/1399لغایت 06/10/1399امتحانات عملی
10/10/1399پایان کالس ها
12/11/1399معرفی به استاد

در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو منصرف از . انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه هاي آموزشی و مجوزهاي مربوطه الزامی است*
.نمایدریال جریمه پرداخت500000شود و الزم است جهت بازگشت به تحصیل مبلغ تحصیل محسوب می

.شدخواهدترمحذفدانشگاهآموزشواحدتوسطباشدواحد12ازکمترغیرموجهدلیلبهکهدانشجوییواحدانتخاب*

.باشدمیدانشجوعهدهبرهمنیازيوپیشنیازيرعایل*

.استمجازدرسدوکهاسالمنظريمبانیگروهبجزباشدمیدرسیکانتخاببهمجازدانشجومعارفدرسیگروههراز*

.باشدمیمعارفدرسیکتنهااخذبهمجازدانشجوترمدرهر*

دانشگاه کوثر1399-1400تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 
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9711/06/1399انتخاب واحد ورودي 
9812/06/1399انتخاب واحد ورودي 

15/06/1399و ماقبل95انتخاب واحد ورودي 
17/06/1399لغایت 16/06/1399انتخاب واحد ترمیم 

1399شهریور 22شنبه شروع کالس ها
31/06/1399لغایت 29/06/1399حذف و اضافه

31/06/1399لغایت 29/06/1399انتخاب واحد با تاخیر
01/10/1399لغایت 29/09/1399)تکدرس(حذف اضطراري 

03/10/1399لغایت 22/09/1399انشجویانارزشیابی اساتید توسط د
10/10/1399لغایت 06/10/1399امتحانات عملی
10/10/1399پایان کالس ها
12/11/1399معرفی به استاد

در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو منصرف از . انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه هاي آموزشی و مجوزهاي مربوطه الزامی است*
.نمایدریال جریمه پرداخت500000شود و الزم است جهت بازگشت به تحصیل مبلغ تحصیل محسوب می
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دانشگاه کوثر1399-1400تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 

9610/06/1399انتخاب واحد ورودي 
9711/06/1399انتخاب واحد ورودي 
9812/06/1399انتخاب واحد ورودي 
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10/10/1399لغایت 06/10/1399امتحانات عملی
10/10/1399پایان کالس ها
12/11/1399معرفی به استاد

در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو منصرف از . انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه هاي آموزشی و مجوزهاي مربوطه الزامی است*
.نمایدریال جریمه پرداخت500000شود و الزم است جهت بازگشت به تحصیل مبلغ تحصیل محسوب می
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.باشدمیمعارفدرسیکتنهااخذبهمجازدانشجوترمدرهر*



دانشگاه کوثر1399-1400سال تحصیلی دومتقویم آموزشی نیمسال 

9604/11/1399انتخاب واحد ورودي 
9705/11/1399انتخاب واحد ورودي 
9806/11/1399انتخاب واحد ورودي 

07/11/1399و ماقبل95انتخاب واحد ورودي 
08/11/1399انتخاب واحد ترمیم 

1399بهمن11شنبه شروع کالس ها
20/11/1399لغایت 18/11/1399حذف و اضافه

20/11/1399لغایت 18/11/1399انتخاب واحد با تاخیر
05/03/1400لغایت 01/03/1400)تکدرس(حذف اضطراري 

05/03/1400لغایت 26/02/1400انشجویانارزشیابی اساتید توسط د
12/03/1400لغایت 08/03/1400امتحانات عملی
12/03/1400پایان کالس ها

ویژه دانشجویانی که در نیمسال (معرفی به استاد
)فقط درس معرفی به استاد اخذ کرده اند992

04/12/1399لغایت 02/12/1399

پس از ویژه دانشجویانی که (معرفی به استاد
19/04/1400)می کننددرس معرفی به استاد اخذ 992گذراندن دروس 

در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو منصرف از . انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه هاي آموزشی و مجوزهاي مربوطه الزامی است*
.نمایدریال جریمه پرداخت500000شود و الزم است جهت بازگشت به تحصیل مبلغ تحصیل محسوب می

.شدخواهدترمحذفدانشگاهآموزشواحدتوسطباشدواحد12ازکمترغیرموجهدلیلبهکهدانشجوییواحدانتخاب*

.باشدمیدانشجوعهدهبرهمنیازيوپیشنیازيرعایل*

.استمجازدرسدوکهاسالمنظريمبانیگروهبجزباشدمیدرسیکانتخاببهمجازدانشجومعارفدرسیگروههراز*

.باشدمیمعارفدرسیکتنهااخذبهمجازدانشجوترمدرهر*

دانشگاه کوثر1399-1400سال تحصیلی دومتقویم آموزشی نیمسال 

9604/11/1399انتخاب واحد ورودي 
9705/11/1399انتخاب واحد ورودي 
9806/11/1399انتخاب واحد ورودي 

07/11/1399و ماقبل95انتخاب واحد ورودي 
08/11/1399انتخاب واحد ترمیم 

1399بهمن11شنبه شروع کالس ها
20/11/1399لغایت 18/11/1399حذف و اضافه

20/11/1399لغایت 18/11/1399انتخاب واحد با تاخیر
05/03/1400لغایت 01/03/1400)تکدرس(حذف اضطراري 

05/03/1400لغایت 26/02/1400انشجویانارزشیابی اساتید توسط د
12/03/1400لغایت 08/03/1400امتحانات عملی
12/03/1400پایان کالس ها

ویژه دانشجویانی که در نیمسال (معرفی به استاد
)فقط درس معرفی به استاد اخذ کرده اند992

04/12/1399لغایت 02/12/1399

پس از ویژه دانشجویانی که (معرفی به استاد
19/04/1400)می کننددرس معرفی به استاد اخذ 992گذراندن دروس 

در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو منصرف از . انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه هاي آموزشی و مجوزهاي مربوطه الزامی است*
.نمایدریال جریمه پرداخت500000شود و الزم است جهت بازگشت به تحصیل مبلغ تحصیل محسوب می

.شدخواهدترمحذفدانشگاهآموزشواحدتوسطباشدواحد12ازکمترغیرموجهدلیلبهکهدانشجوییواحدانتخاب*

.باشدمیدانشجوعهدهبرهمنیازيوپیشنیازيرعایل*

.استمجازدرسدوکهاسالمنظريمبانیگروهبجزباشدمیدرسیکانتخاببهمجازدانشجومعارفدرسیگروههراز*

.باشدمیمعارفدرسیکتنهااخذبهمجازدانشجوترمدرهر*
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19/04/1400)می کننددرس معرفی به استاد اخذ 992گذراندن دروس 

در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجو منصرف از . انتخاب واحد دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه هاي آموزشی و مجوزهاي مربوطه الزامی است*
.نمایدریال جریمه پرداخت500000شود و الزم است جهت بازگشت به تحصیل مبلغ تحصیل محسوب می
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