
  تعاليبسمه
  بلوچستان و سيستان دانشگاه آموزشي تقويم

  )4001( 1401-1400 تحصيلي سال اول نيمسال
  (آموزش غيرحضوري)

  24/06/1400چهارشنبه  لغايت 20/06/1400شنبه   نام دانشجويان جديدالورود و دانشجويان ميهمانثبت
 4001شود دانشجوياني كه در ترم پيشنهاد مي) احد (حذف و اضافهترميم و

شوند از اخذ دروس عملي، آزمايشگاهي و كارگاهي در ترم التحصيل نميفارغ
  هاي آتي موكول نمايند.مذكور خودداري و اخذ دروس مربوطه را به ترم

  24/06/1400چهارشنبه  لغايت 20/06/1400شنبه 

  27/06/1400شنبه   هاكالس شروع

  17/07/1400و شنبه  14/07/1400چهارشنبه   ترمپيشامتحان 

  24/07/1400شنبه  لغايت  كارآموزيو  پروژهترم، پيش نمرات ثبت مهلت

  8/09/1400چهارشنبه  لغايت  در سامانه بوستان آموزشي هايگروه توسط آينده ترم دروس ارائه

  24/09/1400لغايت چهارشنبه  20/09/1400شنبه   )1400-401 اول مسالي(نجاري  ترم در اساتيد ارزشيابي

  01/10/1400لغايت چهارشنبه  27/09/1400شنبه   )1400-401 دومانتخاب واحد ترم بعد (نيمسال 
واحد)،  12حذف اضطراري درس يا دروس (حداقل واحد باقيمانده در ترم: 

 باشد.حذف دروس عملي منوط به موافقت شوراي آموزشي دانشگاه مي
  13/10/1400شنبه چهار لغايت

  13/10/1400شنبه چهار لغايت  آخرين مهلت حذف ترم

  15/10/1400 جمعه  هاپايان كالس

  امتحانات

  دروس تخصصي:
  24/10/1400جمعه لغايت  18/10/1400شنبه 

 05/11/1400شنبه سهلغايت   28/10/1400شنبه سهو 

  دروس عمومي:
  27/10/1400شنبه دولغايت  25/10/1400شنبه 

  15/11/1400جمعه لغايت   نمرات ثبت مهلت

  13/11/1400 لغايت چهارشنبهاز روز غيبت  در جلسه امتحان   درخواست حذف پزشكي

بعد از ثبت غيبت در سامانه گلستان توسط استاد درس لغايت   درخواست حذف غيبت كالسي
  06/11/1400هارشنبه چ

 ديموارد خاص دانشگاه در سامانه سجاد جهت تمد ونيسيفرم كم ليتكم
 1400مهر كه تا  95مهر ورودي  انيدانشجو ژهيو ،يليسنوات تحص

 ونيسيفرم كم ديو ماقبل با 94 يورود انيدانشجو شوند،ينم ليالتحصفارغ
و ترم  9ترم  اني. دانشجوندينما ليموارد خاص استان را در  سامانه سجاد تكم

  كنند. افتيدانشگاه در يآموزش يرا از شورا ليمجوز ادامه تحص ديبا 10

  13/11/1400شنبه لغايت چهار

ادامةتحصيل توسط  با موافقت از بعد معافيت تحصيلي، تمديد درخواست
  20/11/1400شنبه چهار لغايت  ماقبل و 95مهر  ورودي مرد كميسيون موارد خاص، ويژة دانشجويان

  مهم: يادآوري
 و نامي ثبت پرونده بررسي جهت و مربوطه گروهبا  خود تحصيلي كارنامه بررسي جهت ،اندنمودهرا پاس  يا بيشتر واحد درسي 100 كه دانشجوياني -1

  تماس حاصل نمايند. دانشگاه كل آموزش با تحصيلي تأييديه وصول از اطمينان

  :نمايند مراجعه زير منوي به سيستان و بلوچستان دانشگاه وبسايت در تكميلي اطالعات جهت شود،مي درخواست دانشجويان كلية از -2

   دانشگاه سيستان و بلوچستان
           

 معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي  
           

  مديريت خدمات آموزشي

  دانشگاه آموزشي خدمات مديريت



  به نام خدا
 دانشگاه سيستان و بلوچستان  ) 4001(  1400 – 1401سال تحصيلي  اول ترمتقويم آموزشي 

  جمعه  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه  هفته  ماه

يور
هر
ش

 
140

0
  

  قبل از شروع ترم

  شهريور   20
ترميم واحد (حذف و آغاز 

ثبت نام اينترنتي اضافه) و 
  جديدالوروددانشجويان 

21  
ثبت نام ترميم واحد و 

اينترنتي دانشجويان 
  جديدالورود

22  
ثبت نام ترميم واحد و 

اينترنتي دانشجويان 
  جديدالورود

23  
ثبت نام ترميم واحد و 

اينترنتي دانشجويان 
  جديدالورود

  شهريور   24
ترميم واحد و آخرين روز 

ثبت نام اينترنتي 
  دانشجويان جديدالورود

25  26  

  هفته
  اول

  شهريور   27
  هاشروع كالس

28  
  

29  
  

  شهريور   31  30
  آغاز هفته دفاع مقدس

  2  مهر  1

هر 
م

140
0

  

  هفته
  دوم

  مهر   3
آزمون  برگزاريبازه آغاز 

  جامع دانشجويان دكتري

  مهر   5  4
  اربعين حسينيسالروز 

6  7  
ثبت ساعات  روزآخرين 

اساتيد در  رمشاوره و حضو
  سامانه گلستان

  مهر   8
سالروز بزرگداشت 

  مولوي

  مهر    9
1 October 2021 

  هفته
  سوم

  مهر    10
تاييد برنامه هفتگي اساتيد 
در سامانه جامع آموزشي 
  گلستان توسط مديران گروه

  مهر   13  12 11
رحلت حضرت سالروز 

  رسول مكرم اسالم (ص)

  مهر    14
  امتحانات پيش ترم

  مهر   15
شهادت سالروز 

  (ع)امام رضا 

  مهر  16
  1443ربيع االول    1

  هفته
  چهارم

  مهر   17
  امتحانات پيش ترم

  مهر    18
روزبرگزاري آزمون آخرين
  دانشجويان دكتري جامع

  مهر   20 19
  سالروز بزرگداشت حافظ

 مهر    21
از فاع آخرين روز د

  3992 ترم پارساهاي 

  مهر   22
سالروز جهاني 
  استاندارد

23  

  هفته
  پنجم

  مهر   24
  آخرين روز ثبت نمرات 

  پيش ترم، پروژه و كارآموزي

25  
   

  مهر    26
  روز تربيت بدني و ورزش

  مهر    27
   آغاز هفته وحدت

28  29  
  

30  

ان 
آب

140
0

  

  هفته
  ششم

  آبان    1
  روز آمار و برنامه ريزي

  آبان   2
والدت حضرت رسول 

  مكرم اسالم (ص)

3  
  

4  5  6  7  

  هفته
  هفتم

 آبان  10  9  آبان    8
1 November 2021  

  آبان   13  12  11
روز ملي مبارزه با 
  استكبار جهاني

14  

  هفته
  هشتم

 برگزاري پيشنهاد 
  ميان ترم

  آبان    15
  1443ربيع الثاني     1

  آبان   18  17  16
آخرين روز ارسال نمرات 

براي  آزمون جامع دكتري
  تحصيالت تكميلي

  آبان    19
روز جهاني علم در خدمت 

  و توسعه صلح

20 21  

  هفته
  نهم

 برگزاري پيشنهاد 
  ميان ترم

  آبان    22
  

  آبان    24  23
روز كتاب، كتابخواني و 

  كتابدار

25  26  27  28  

  هفته
  دهم

 برگزاري پيشنهاد 
  ميان ترم

  آبان    29
نمره    آخرين روز ثبت

  3992   سمينار ترم

  آبان    30
آخرين روز دفاع و تاييد 

  پارساها پيشنهاده

  آذر   3  2  آذر    1
  

  آذر   5  4
  روز بسيج مستضعفان

ذر 
آ

140
0

  

  هفته
  يازدهم

 برگزاري پيشنهاد 
  ميان ترم

  آذر     6
 تصويب آخرين روز اعالم عدم

  پيشنهاده جهت حذف پارسا
  انتخاب واحد دانشجو از

  آذر   8  7
 آخرين روز ارائه دروس ترم

ها در توسط گروه 4002
  سامانه بوستان

 آذر  10  9
1 December 2021  

  آذر   12  11
  روز جهاني معلوالن

  هفته
  دوازدهم

  آذر  15  14  آذر    13
  1443جمادل االول    1

  آذر   16
  روز دانشجو

17  18  19  

  هفته
  سيزدهم

  آذر     20
  ارزشيابي اساتيد آغاز 

 توسط دانشجويان

  آذر  21
  ارزشيابي اساتيد 
  توسط دانشجويان

  آذر  22
  ارزشيابي اساتيد 
  توسط دانشجويان

  آذر  23
  ارزشيابي اساتيد 
  توسط دانشجويان

  آذر  24
  ارزشيابي اساتيد آخرين 

  توسط دانشجويان

  آذر   25
  روز پژوهش

26  

  هفته
  چهاردهم

  آذر    27
  روز وحدت حوزه و دانشگاه

  4002واحد ترم انتخاب آغاز 

  آذر   28
  4002انتخاب واحد ترم 

  آذر   29
  4002انتخاب واحد ترم 

  آذر   30
  4002انتخاب واحد ترم 

  دي   1
انتخاب واحد آخرين روز 
  4002ترم 

2  3  

ي 
د

140
0

  

  هفته
  پانزدهم

  دي   8  7  6  5  دي    4
  روز صنعت پتروشيمي

9  10  

  هفته
  شانزدهم

 دي    11
1 January 2022  

  

12  
  

  دي   13
آخرين روز حذف اضطراري 

  درس و ترم

  دي  14
  1443جمادي الثاني    1

  

  دي  15
  هاپايان كالس

  دي 16
شهادت حضرت 

  (س) فاطمه

17  

ات
حان

امت
  

  دي    18
  شروع امتحانات پايان ترم

19  
  

20  
  

21  
 

22  
  

23  24  

  دي    25
  امتحانات دروس عمومي

  دي   26
  امتحانات دروس عمومي

  دي    27
  امتحانات دروس عمومي

28  29  
  

  بهمن   1  30
  فردوسيزادروز 

ن 
هم
ب

140
0

  

  بهمن     2
آزمون  زمان برگزاريآغاز 

  جامع دانشجويان دكتري

  بهمن    3
  روز زن

  بهمن    5  4
آخرين روز برگزاري  

  امتحانات

  بهمن   6
 آخرين روز ارسال درخواست

  حذف غيبت كالسي

7  8  

 از 
س

پ
ات

حان
امت

  

  بهمن   12  11  10  بهمن    9
آغاز دهه فجر انقالب 

  ايراناسالمي 
1 February 2022  

  بهمن    13
آخرين روز ارسال 

  درخواست حذف پزشكي

  بهمن   14
  1443رجب    1

  بهمن   15
  آخرين روز ثبت نمرات 

  توسط اساتيد

 


	تقویم آموزشی ترم 4001
	تقویم آموزشی مفصل ترم 4001

