
 به نام خدا 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان   ( ۴۰۰۱)  ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱سال تحصیلی  اول ترمتقویم آموزشی 

 جمعه پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  یکشنبه  شنبه  هفته  ماه

ور 
ری

شه
  

۱۴
۰۰

 

 قبل از شروع ترم 

 شهریور     ۲۰

ترمیم واحد )حذف و آغاز 

ثبت نام اینترنتی اضافه( و  

 دانشجویان جدیدالورود 

۲۱ 

ثبت نام ترمیم واحد و  

اینترنتی دانشجویان 

 جدیدالورود 

۲۲ 

ثبت نام ترمیم واحد و  

اینترنتی دانشجویان 

 جدیدالورود 

۲۳ 

ثبت نام ترمیم واحد و  

اینترنتی دانشجویان 

 جدیدالورود 

 شهریور     ۲۴

ترمیم واحد و آخرین روز 

ثبت نام اینترنتی 

 جدیدالورود دانشجویان  

۲۵ ۲۶ 

 هفته 

 اول 

 شهریور     ۲۷

 هاشروع کالس
۲۸ 

 

۲۹ 

 

 شهریور     ۳۱ ۳۰

 آغاز هفته دفاع مقدس 

 ۲ مهر    ۱

ر  
مه

۱۴
۰۰

 

 هفته 

 دوم 

 مهر      ۳

آزمون  برگزاریبازه  آغاز 

 جامع دانشجویان دکتری 

 مهر     ۵ ۴

 اربعین حسینی سالروز  

۶ ۷ 

ثبت ساعات    روزن  ریخآ

اساتید در   ره و حضو مشاور

 سامانه گلستان 

 مهر     ۸

سالروز بزرگداشت 

 مولوی 

 مهر     ۹

1 October 2021 

 هفته 

 سوم 

 مهر        ۱۰

تایید برنامه هفتگی اساتید 

در سامانه جامع آموزشی 

 گلستان توسط مدیران گروه 

 مهر    ۱۳ ۱۲ ۱۱

رحلت حضرت سالروز  

 رسول مکرم اسالم )ص( 

 مهر       ۱۴

 امتحانات پیش ترم 

 مهر     ۱۵

شهادت سالروز  

 امام رضا )ع( 

 مهر    ۱۶

 ۱۴۴۳ربیع االول       ۱

 هفته 

 چهارم 

 مهر     ۱۷

 امتحانات پیش ترم 

 مهر      ۱۸

روزبرگزاری آزمون آخرین

 دانشجویان دکتری   جامع

 مهر     ۲۰ ۱۹

 سالروز بزرگداشت حافظ 

 مهر      ۲۱

از فاع  آخرین روز د

 ۳۹۹۲  ترم  پارساهای  

 مهر     ۲۲

سالروز جهانی 

 استاندارد 

۲۳ 

 هفته 

 پنجم 

 مهر     ۲۴

 آخرین روز ثبت نمرات 

 پیش ترم، پروژه و کارآموزی 

۲۵ 

  

 مهر       ۲۶

 روز تربیت بدنی و ورزش 

 مهر      ۲۷

  آغاز هفته وحدت

۲۸ ۲۹ 

 

۳۰ 

ن  
آبا

۱۴
۰۰

 

 هفته 

 ششم

 آبان      ۱

 روز آمار و برنامه ریزی 

 آبان     ۲

والدت حضرت رسول 

 مکرم اسالم )ص( 

۳ 

 

۴ ۵ ۶ ۷ 

 هفته 

 هفتم 

 آبان   ۱۰ ۹ آبان      ۸

1 November 2021 

 آبان    ۱۳ ۱۲ ۱۱

روز ملی مبارزه با 

 استکبار جهانی 

۱۴ 

 هفته 

 هشتم 

 برگزاری پیشنهاد  

 میان ترم 

 آبان      ۱۵

 ۱۴۴۳ربیع الثانی        ۱

 آبان     ۱۸ ۱۷ ۱۶

نمرات  رسالآخرین روز ا

برای  آزمون جامع دکتری 

 تحصیالت تکمیلی

 آبان      ۱۹

روز جهانی علم در خدمت 

 صلح و توسعه

۲۰ ۲۱ 

 هفته 

 نهم 
 برگزاری  پیشنهاد 

 میان ترم

 آبان      ۲۲

 

 آبان      ۲۴ ۲۳

روز کتاب، کتابخوانی و 

 کتابدار 

۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ 

 هفته 

 دهم 
 برگزاری  پیشنهاد 

 میان ترم

 آبان       ۲۹

 ه نمر  آخرین روز ثبت

 ۳۹۹۲     ترم سمینار

 آبان      ۳۰

آخرین روز دفاع و تایید 

 پارساها  پیشنهاده

 آذر      ۳ ۲ آذر      ۱

 

 آذر     ۵ ۴

 روز بسیج مستضعفان 

ذر 
آ

۱۴
۰۰

 

 هفته 

 یازدهم

 برگزاری پیشنهاد  

 میان ترم 

 آذر       ۶

 تصویب آخرین روز اعالم عدم

   پیشنهاده جهت حذف پارسا

 انتخاب واحد دانشجو از

 آذر     ۸ ۷

 آخرین روز ارائه دروس ترم

ها در توسط گروه  ۴۰۰۲

 سامانه بوستان 

 آذر   ۱۰ ۹

1 December 2021 

 آذر    ۱۲ ۱۱

 روز جهانی معلوالن 

 هفته 

 دوازدهم 

 آذر   ۱۵ ۱۴ آذر       ۱۳

 ۱۴۴۳جمادل االول       ۱

 آذر    ۱۶

 روز دانشجو 

۱۷ ۱۸ ۱۹ 

 هفته 

 سیزدهم

 آذر         ۲۰

 ارزشیابی اساتید آغاز 

 توسط دانشجویان 

 آذر    ۲۱

 ارزشیابی اساتید 

 توسط دانشجویان 

 آذر    ۲۲

 ارزشیابی اساتید 

 توسط دانشجویان 

 آذر   ۲۳

 ارزشیابی اساتید 

 توسط دانشجویان 

 آذر    ۲۴

 ارزشیابی اساتید آخرین  

 توسط دانشجویان 

 آذر    ۲۵

 روز پژوهش 

۲۶ 

 هفته 

 چهاردهم 

 آذر       ۲۷

 روز وحدت حوزه و دانشگاه 

 ۴۰۰۲واحد ترم انتخاب  آغاز 

 آذر     ۲۸

 ۴۰۰۲انتخاب واحد ترم  

 آذر    ۲۹

 ۴۰۰۲انتخاب واحد ترم  

 آذر     ۳۰

 ۴۰۰۲ترم  انتخاب واحد  

 دی      ۱

انتخاب واحد آخرین روز 

 ۴۰۰۲ترم  

۲ ۳ 

ی  
د

۱۴
۰۰

 

 هفته 

 پانزدهم 

 ی د     ۸ ۷ ۶ ۵ دی       ۴

 روز صنعت پتروشیمی 

۹ ۱۰ 

 هفته 

 شانزدهم 

 دی      ۱۱

1 January 2022 
 

۱۲ 

 

 دی     ۱۳

آخرین روز حذف اضطراری 

 درس و ترم 

 دی    ۱۴

 ۱۴۴۳جمادی الثانی       ۱

 

 دی    ۱۵

 هاپایان کالس
 دی   ۱۶

شهادت حضرت 

 )س(   فاطمه

۱۷ 

ت 
انا

ح
مت

ا
 

 دی      ۱۸

 شروع امتحانات پایان ترم 

۱۹ 

 

۲۰ 

 

۲۱ 

 

۲۲ 

 

۲۳ ۲۴ 

 دی      ۲۵

 امتحانات دروس عمومی

 دی      ۲۶

 امتحانات دروس عمومی

 دی      ۲۷

 امتحانات دروس عمومی

۲۸ ۲۹ 

 

 بهمن     ۱ ۳۰

 زادروز فردوسی

ن  
هم

ب
۱۴

۰۰
 

 بهمن        ۲

آزمون  برگزاریزمان  آغاز  

 جامع دانشجویان دکتری 

 بهمن      ۳

 روز زن 

 بهمن      ۵ ۴

آخرین روز برگزاری  

 امتحانات 

 بهمن    ۶
 آخرین روز ارسال درخواست

 حذف غیبت کالسی

۷ ۸ 

از 
س 

پ

ت 
انا

ح
مت

ا
 

 بهمن    ۱۲ ۱۱ ۱۰ بهمن     ۹

آغاز دهه فجر انقالب 

 اسالمی ایران 

1 February 2022 

 بهمن      ۱۳

آخرین روز ارسال 

 درخواست حذف پزشکی

 بهمن    ۱۴

 ۱۴۴۳رجب       ۱

 بهمن     ۱۵

 آخرین روز ثبت نمرات 

 توسط اساتید 

 


