به نام خدا
تقویم آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
ترم اول سال تحصیلی )۳۹۹۱( ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰
(آموزش غیرحضوری)
شنبه  ۹۹/06/1۵تا چهارشنبه ۹۹/06/1۹

ثبت نام دانشجویان مهمان
ترمیم واحد (حذف و اضافه) پیشنهاد می شود دانشجویانی که در ترم  ۳۹۹1فارغ
التحصیل نمی شوند از اخذ دروس عملی ،آزمایشگاهی و کارگاهی در این ترم خودداری

شنبه  ۹۹/06/1۵تا چهارشنبه ۹۹/06/1۹

و به ترم های آتی موکول نمایند.
شنبه ۹۹/۰6/۲۲

شروع کالسها

چهارشنبه  ۹۹/07/۹و شنبه ۹۹/07/1۲

امتحان پیش ترم

تا شنبه ۹۹/07/1۹

مهلت ثبت نمرات پروژه ،کارآموزی ،ترم تابستان و پیش ترم
ارائه دروس ترم آینده توسط گروههای آموزشی

شنبه  ۹۹/0۹/01تا چهارشنبه ۹۹/0۹/1۲

ارزشیابی اساتید در ترم جاری( ،نیمسال )۳۹۹1

شنبه  ۹۹/0۹/1۵تا چهارشنبه ۹۹/0۹/1۹

انتخاب واحد ترم بعد( ،نیمسال )۳۹۹۲

شنبه  ۹۹/0۹/۲۲تا چهارشنبه ۹۹/0۹/۲6

حذذف اضذذرراری درس یذا دروس (حذدالذل واحذد بذالیمذانذده در ترم 1۲ :واحذد) ،حذذف

تا دوشنبه ۹۹/10/0۸

دروس عملی منوط به موافقت شورای آموزشی دانشگاه میباشد.

تا دوشنبه ۹۹/10/0۸

آخرین مهلت حذف ترم

جمعه ۹۹/۱۰/۱۲

پایان کالس ها
دروس تخصصی:

شنبه  ۹۹/10/1۳تا چهارشنبه ۹۹/10/17
و دوشنبه  ۹۹/10/۲۲تا دوشنبه ۹۹/10/۲۹

امتحانات

دروس عمومی:
پنج شنبه  ۹۹/10/1۸تا یک شنبه ۹۹/10/۲1
تا چهارشنبه ۹۹/11/0۸

مهلت ثبت نمرات

از روز غیبت در جلسهی امتحان تا شنبه ۹۹/11/0۴

درخواست حذف پزشکی

بعد از ثبت غیبت در گلستان توسط استاد درس

درخواست حذف غیبت کالسی

تا پایان امتحانات (دوشنبه )۹۹/10/۲۹

تکمیل فرم کمیسییون موارد خاصدانشیگاه در سیامان سیداد جهت تمدید سذنوات
تحصذیلی ،ویژة دانشذجویان ورودی مهر  ۹۴که تا مهر  ۹۹فارغ التحصذیل نمی شذوند،
دانشذجویان ورودی  ۹۳و مالبل باید فرم کمیسییون موارد خاص اسیتان را در سیامان

تا شنبه ۹۹/11/0۴

یورای
یداد تکمیل نمایند .دانشذجویان ترم  ۹و ترم  10باید مجوز ادامۀتحصذیل را از ش
س
آموزشی دانشگاه دریافت کنند.
درخواست تمدید معافیت تحصیلی ،بعداز موافقت با ادامۀتحصیل توسط کمیسیون
موارد خاص ،ویژة دانشجویان مرد ورودی مهر  ۹۴و مالبل

تا شنبه ۹۹/11/11

یادآوری های مهم:
 -1دانشجویانی که  100واحد درسی یا بیشتر را پاس کردهاند ،جهت بررسی کارنام تحصیلی خود در گروه مربوطه و جهت بررسی پروندة ثبت نامی و
اطمینان از وصول تأییدی تحصیلی ،در آموزش کل پیگیری نمایند.
 -2از کلیۀ دانشجویان درخواست می شود ،جهت اطالعات تکمیلی ،به وبسایت آموزش دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایند:
دانشگاه سیستان و بلوچستان > معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی > مدیریت خدمات آموزشی

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

