
  و بلوچستان ستانيدانشگاه س يليتكم التيتحصآموزشي تقويم 

 ١٤٠٠-١٤٠١در سال تحصيلي 

 مناسبت آموزشي  
 بازه زماني 

 از  تا 

 نيمسال اول
١٥/١٠/١٤٠٠  شروع كالس ها  ٢٧/٠٦/١٤٠٠  

درس درخواست حذف اضطراري  ١٢/١٠/٠١٤٠  ٢٣/٠٧/٠١٤٠  

٨١/٧٠/٠١٤٠ برگزاري امتحان جامع دكتري در نيمسال اول سال تحصيلي  ٢٠/٧٠/٠١٤٠  

٢١/٧٠/٠١٤٠ آخرين روز دفاع از پارساهاي ترم قبل   

٨١/٨٠/٠١٤٠ آخرين مهلت ارسال نتايج آزمون جامع دكتري   

  براي موارد زير: نيمسال دوماز شوراي موارد خاص براي  ثبت درخواست دانشجو

 مرخصي بدون احتساب  
  عدم مراجعه داراي وقفه تحصيليبازگشت به تحصيل دانشجويان /  

٢٧/٠٩/٠١٤٠  ١٦/٠٨/٠١٤٠  

كارشناسي ارشدآخرين مهلت ورود نمره درس سمينار   ٢٩/٠٨/١٤٠٠   

)٤٠٠٢ تاريخ برگزاري شوراي موارد خاص (براي نيمسال دوم  ٠٢/٠٩/١٤٠٠   

(در نيمسال اول)پروپوزال  بيتصودفاع و  خيتار نيآخر  ٣٠/٠٨/٠١٤٠   

جهت حذف پارسا از انتخاب واحد (در نيمسال اول)پروپوزال اعالم عدم تصويب  خيتار نيآخر  ٠٦/٠٩/٠١٤٠   

)٤٠٠٢ برگزاري شوراي موارد خاص (براي نيمسال دوم تاريخ  ٣٠/٠٩/١٤٠٠   

حذف اضطراري درس  خيتار نيآخر  ٢١/١٠/٠١٤٠   

حذف ترم خيتار نيآخر  ٢١/١٠/٠١٤٠   

٥١/١٠/٠١٤٠ پايان كالس ها   

امتحانات شروع  ١٨/١٠/٠١٤٠   

)يدكتر اني(دانشجو دفاع از پروپوزال خيتار نيآخر  ٠٥/١١/٠١٤٠   

امتحاناتپايان   ٠٥/١١/٠١٤٠   

١٥/١١/٠١٤٠  ثبت نمره توسط اساتيد خيتار نيآخر   

  ١٦/١١/١٤٠٠  ٢٠/١١/١٤٠٠  ١٤٠٠ – ١٤٠١سال تحصيلي انتخاب واحد دانشجو براي نيمسال دوم 
   آخرين مهلت ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان

(براي نيمسال اول)آخرين تاريخ درخواست دفاع   ١٠/١١/٠١٤٠   

يليتكم التيتحص انيسنوات دانشجو دياقدام جهت اخذ تمد  ٠٤/١٢/٠١٤٠  ١١/١١/٠١٤٠  

(براي نيمسال اول)آخرين تاريخ دفاع   ٣٠/١١/٠١٤٠   



  و بلوچستان ستانيدانشگاه س يليتكم التيتحصآموزشي تقويم 

 ١٤٠٠-١٤٠١در سال تحصيلي 

 مناسبت آموزشي  
 بازه زماني 

 از  تا 

دومنيمسال   

  ٢٣/١١/١٤٠٠  ٢٥/٠٣/١٤٠١  شروع كالس ها
١٨/١١/٠١٤٠ آخرين مهلت ثبت درخواست تمديد سنوات   

  دوم) براي موارد زير:برگزاري شوراي موارد خاص (براي نيمسال 
  ارشددر مقطع كارشناسي بازگشت به تحصيل دانشجويان دو نيمسال مشروطي  

٢٥/١٠/٠١٤٠   

١٦/١١/١٤٠٠  )٤٠٠٢ (براي نيمسال دوم تاريخ برگزاري شوراي موارد خاص    
٠٤/١٢/١٤٠٠  )٤٠٠٢ (براي نيمسال دوم تاريخ برگزاري شوراي موارد خاص    

٠٨/١٢/١٤٠٠ موارد خاص آخرين روز ثبت راي شوراي   
٠٩/١٢/١٤٠٠  ترميم واحد (حذف و اضافه)  ٠٧/١٢/١٤٠٠  

١٥/١٢/٠١٤٠  سال تحصيلي دومبرگزاري امتحان جامع دكتري در نيمسال   ٠١/١٢/٠١٤٠  

٣٠/٠١/١١٤٠  آخرين مهلت ارسال نتايج آزمون جامع دكتري   

  براي موارد زير:ثبت درخواست دانشجو  از شوراي موارد خاص براي نيمسال اول 
  مرخصي بدون احتساب  
  عدم مراجعهداراي وقفه تحصيليبازگشت به تحصيل دانشجويان /  

٢٨/٠٢/١١٤٠  ٢٧/٠١/١١٤٠  

٠٣/٠٢/١١٤٠ آخرين مهلت اعالم نمره سمينار اخذ شده دانشجويان تحصيالت تكميلي در نيمسال اول   

(در نيمسال دوم) پيشنهاده بيتصودرخواست  خيتار نيآخر  ١٥/٠٢/١١٤٠   

٢٣/٠٣/١١٤٠ درخواست حذف اضطراري   

٢٣/٠٣/١١٤٠ پايان درخواست حذف ترم   

٢٣/٠٣/١١٤٠  )٤١٠١اول تاريخ برگزاري شوراي موارد خاص (براي نيمسال    
  ٢٣/١١/١٤٠٠  ٢٥/٠٣/١٤٠١  پايان كالس ها

٢٨/٠٣/١١٤٠  امتحانات شروع   

١٤/٠٤/١١٤٠ پايان امتحانات   

٢٤/٠٤/١١٤٠  نمره توسط اساتيدثبت  خيتار نيآخر   

٢٤/٠٤/١٤٠١ آخرين مهلت ورود نمره درس سمينار كارشناسي ارشد   

(براي نيمسال قبل)آخرين تاريخ درخواست دفاع   ٢٥/٠٦/١١٤٠   

)يدكتر اني(دانشجو دفاع از پروپوزال خيتار نيآخر  ٢٥/٠٦/١١٤٠   

(براي نيمسال قبل)آخرين تاريخ دفاع   ١٥/٠٧/١١٤٠   
 


