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 فعالیتبازه  آموزشي فعالیت

 درخواست تمدید سنوات از طریق پیشخوان گلستان 

  سنوات و اخذ مجوز نظام وظیفهقبل از بازه انتخاب واحد نسبت به تمدید سنوات تحصیلی،  فاقددانشجویان 

 نام )انتخاب واحد( صورت عدم تمدید سنوات تحصیلی در موعد مقرر، قادر به انجام ثبتدر اقدام نمایند. 

  نخواهند بود.

  سرترم جدید برای دانشجو ایجاد نمی شود سنوات و یا اخراج آموزشی،در صورت اتمام. 

 دانشجویان دوره شبانه قبل از بازه انتخاب واحد نسبت به تسویه حساب بدهی شهریه اقدام نمایند.  

 زم است قبل از بازه انتخاب واحد موافقت دانشگاه مبدا دانشجویانی که جهت تمدید مهمانی اقدام نموده اند ال

 .دنو مقصد را اخذ کرده باش

 قبل از انتخاب واحد

 08/11/1401 

 آخرین مهلت ثبت درخواست مرخصی در پیشخوان گلستان

  است قبل از انتخاب واحد درخواست خود را از طریق دانشجویانی که درخواست مرخصی تحصیلی دارند الزم

 پیشخوان خدمت در سامانه گلستان ثبت کنند.

  نیمسال از مرخصی با احتساب در سنوات با تایید گروه آموزشی از طریق پیشخوان  2دانشجو می تواند حداکثر

 .مرخصی اقدام نماید. مدت مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود

 زمانی انتخاب واحد نیمسال بازه

 رعایت پیش نیاز در ثبت نام هر درس الزامی است. 

 یک بار آنها را اخذ ولی نمره قبولی نیاورده است الزامی است رعایت اخذ همنیاز برای دروسی که دانشجو. 

  واحد در هرنیمسال برای دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی است 12انتخاب حداقل. 

 واحد درسی انتخاب کندپ20در هر نیمسال حداکثر  دانشجو می تواند. 

   باشد، دانشجو مجاز است با تائید گروه آموزشی در  17اگر میانگین نمره های دانشجو در یک نیمسال حداقل

 .واحد درسی ثبت نام نماید 24نیمسال تحصیلی بعدی حداکثر در 

  دانشجوی ترم آخر پس از نهایی شدن انتخاب واحد اولیه، می تواند حداکثر دو درس نظری را در صورت عدم

 ، به صورت اخذ درس معرفی به استاد در دانشگاه سیستان و بلوچستان دستورالعملبر اساس ارائه آن درس 

 معرفی به استاد اخذ نماید. 

  تحصیلی درس پیش نیاز و هم نیاز را همزمان اخذ نمایددانشجوی ترم آخر می تواند در صورت فارغ ال. 

  اکثر حدحتی در صورت مشروط شدن در نیمسال قبلی، دانشجوی ترم آخر می تواند در صورت فارغ التحصیلی

 .واحد درسی ثبت نام نماید 24در 

  وزشی مربوطه درس معارف را به صورت همزمان در صورت موافقت مدیر گروه آم 2دانشجوی ترم آخر می تواند

 و مدیر گروه معارف اسالمی اخذ نماید.

  

   11/11/1401لغایت  08/11/1401

 سامانه گلستان ۵۹گزارش شماره 

 

 و ماقبل ۹8ورودی های  08/11/1۴01

  ۹۹ورودی های  1۴01 /0۹/11

  1۴00ورودی های  10/11/1۴01

  1۴01ورودی های  11/11/1۴01

 ها کالسشروع 

  س و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال همان الجلسات ک( سه شانزدهم( 16/3 ز بیش ااگر دانشجو در درسی

 .درس غیبت کند، نمره آن درس صفر و در معدل منظور خواهد شد

  د.در سامانه گلستان قابل دسترسی می باش 515ها گزارش  کالسبرای آگاهی از محل برگزاری 

 15/11/1401شنبه 

 لغابت 

 17/03/1402چهارشنبه 

 مهلت ثبت درخواست انصراف 

  است 01/12/1401حداکثر مهلت انصراف برای دانشجویان تاریخ. 

 عدم ثبت درخواست تا تاریخ یاد شده، مشمول آموزش رایگان خواهد شد. 
01/12/1401 



 

 www.usb.ac.ir/academics      آموزش خالق و اثربخش

 فعالیتبازه  آموزشي فعالیت

 (حذف و اضافه)بازه ترمیم 

   درس حذف نماید 2درس اخذ و  2دانشجو در زمان حذف و اضافه مجاز است. 

  مشورت نمایید( مدیر گروه یا استاد راهنما یا کارشناس)در صورت تکمیل ظرفیت گروه درسی، با گروه آموزشی. 

  واحد در هر نیمسال الزامی است 12داشتن حداقل. 

 1401 /02/12لغایت  1401 /30/11

 امتحانات معرفی به استاد

  اخذ درس معرفی به استاد در دانشگاه سیستان و بلوچستان دستورالعملحداکثر دو درس نظری بر اساس 
  03/12/1401چهارشنبه 

 06/12/1401شنبه 

 در صورت اخذ درس در نیمسال اول هر سال ارآموزی، کارورزی و پروژه پایانیخرین مهلت ثبت نمره دروس کآ ،

 .باشدمی  08/06/1402و در صورت اخذ درس در نیمسال دوم، ، 07/11/1401تحصیلی 

 خرین مهلت دفاع از پایان نامهآ

در نیمسال دوم سال  کارشناسی

 تحصیلی

 از شورای موارد خاصبدون احتساب در سنوات آخرین مهلت ثبت درخواست مرخصی 

 موارد پزشکی یا مشاوره با تائید پزشک )نیمسال از مرخصی بدون احتساب در سنوات  2 دانشجو می تواند حداکثر

با تائید شورای آموزشی و یا کمیسیون موارد خاص استفاده  (دانشگاه با ارائه مدارک و مستنداتمعتمد و یا مشاور 

 .کند

  با ارائه ( نیمسال شیردهی 4جی دوران بارداری و الیک نیمسال استع)نیمسال  5دانشجو می تواند جمعا به مدت

درخواست خود را از طریق پیشخوان  یا شناسنامه مادر و کودک مستند تائید شده توسط پزشک معتمد دانشگاه و

 .بارداری و پیشخوان مرخصی شیردهی ارائه دهد استعالجیمرخصی 

 27/02/1402تا  26/01/1402

 مهلت درخواست تغییر رشته داخلی

  مجاز به ارائه درخواست می باشد ،نیمسال سنوات تحصیلی چهاررشته، حداکثر با دانشجوی متقاضی تغیر. 
 1401 /10/03لغایت  1402 /09/02

 بازه حذف اضطراری در سامانه گلستان

   دانشجو می تواند در صورت اضطرار بعد از بازه حذف و اضافه و طبق تقویم آموزشی دانشگاه با تائید استاد درس

در زمان حذف اضطراری  ـ  1را در هر نیمسال حذف نماید به شرط آنکه : و یا عملی حداکثر یک درس نظری 

 تعداد واحدهای باقی مانده بعد از حذف اضطراری کمتر از حد- 2از حد مجاز نداشته باشد  درس، غیبت بیش

 .دانشجوی ترم آخر مجاز به حذف اضطراری نمی باشد - 3واحد نشود.  12نصاب 

 15/03/1402لغایت چهارشنبه 

 31/02/1402تا  01/02/1402 سامانه سجاد از نقل و انتقال و تغییر رشته دانشجویان در مقطع کارشناسی

 آزمون های میان ترم هماهنگ

 دانشکده ، )تمامی دروس ریاضی دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزاری آزمون های میان ترم هماهنگ برون گروهی

 (کده جغرافیا و برنامه ریزی محیطیدانش، علوم پایه
 6/02/1402تا  02/02/1402

 06/02/1402تا  02/02/1402 و زبان عمومی )تمامی رشته های دانشگاه( برگزاری آزمون های میان ترم هماهنگ فارسی عمومی 

  07/02/1402 دانشکده مهندسی شهید نیکبخت( ،)دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 2برگزاری آزمون میان ترم ریاضی عمومی 

  08/02/1402 دانشکده مهندسی شهید نیکبخت( ،)دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1برگزاری آزمون میان ترم فیزیک 

  15/02/1402 دانشکده مهندسی شهید نیکبخت( ،)دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 2برگزاری آزمون میان ترم فیزیک 

 )22/02/1402 برگزاری آزمون میان ترم شیمی عمومی )دانشکده مهندسی شهید نیکبخت 

 دانشکده برق  محاسبات عددی ،معادالت دیفرانسیل ،1ریاضی عمومی ی میان ترم هماهنگ برگزاری آزمون ها(

 دانشکده مهندسی شهید نیکبخت(، و کامپیوتر
 21/02/1402تا  14/02/1402
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 بازه شرکت در ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان

  ،و همچنین  ترمپایان دانشجو قادر به پرینت کارت ورود به جلسه آزمون های درصورت عدم انجام ارزشیابی

 مشاهده نمرات اعالم شده نخواهد بود.

  30/02/1402شنبه 

 03/03/1402چهارشنبه لغایت 

 دریافت کارت شرکت در جلسه امتحان برنامه پایان ترم دانشجو 

 همراه داشتن کارت امتحان در جلسه امتحان الزامی است.  

  سامانه گلستان 428گزارش شماره 

 13/03/1402شنبه 

 17/03/1402چهارشنبه لغایت 

 17/03/1402چهارشنبه  هاپایان کالس

 بازه امتحانات

 است دانشجویان قبل از امتحانات آئین نامه و مقررات امتحانی را مطالعه نمایند الزم. 

  الزامی است( برای دانشجویان مهمان کارت شناسایی)همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی. 

   ستا عهده دانشجو تاریخ و ساعت امتحان بر اشتباه درمسئولیت. 

   ع دهنداست از قبل به کارشناس آموزش خود اطال الزمامتحان دارند  2دانشجویانی که در یک نوبت. 

  و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال همان  کالسجلسات ( سه شانزدهم) 16/3 ز بیش ااگر دانشجو در درسی

 .درس غیبت کند، نمره آن درس صفر و در معدل منظور خواهد شد

 اساس شماره صندلی تعیین شده در کارت آزمون در جلسه امتحان حاضر شوند است دانشجویان بر الزم. 

 در صورت بیماری دانشجو به قسمت تذکرات مهم مراجعه شود. 

   مقررات جلسه امتحان، دانشجویان به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد و مطابق آئین درصورت تقلب و نقض

 .شود نامه با آنها رفتار می

  دروس تخصصي امتحانات

20/03/1402شنبه   

26/03/1402جمعه لغایت   

 و

30/03/1402شنبه سه   

06/04/1402شنبه سهلغایت    

 دروس عمومي امتحانات

  27/03/1402شنبه 

29/03/1402دوشنبه  لغایت  

 نمرات  ثبت آخرین مهلت

  روز پس از تاریخ آزمون( 7)حداکثر 
 16/04/1402لغایت جمعه 

  ثبت نام نکردن دانشجو حداکثر تا یک هفته بعد از زمان حذف و اضافه در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از

 .شود تحصیل محسوب می

 دانشگاه حتی برای یک نیمسال ترک تحصیل نموده باشد و در زمان که دانشجو بدون کسب موافقت  در صورتی

 .شود مقرر برای انتخاب واحد نیمسال بعد اقدام نکند، از ادامه تحصیل محروم می

 دوره )اضافه درخواست انصراف می دهند مشمول پرداخت آموزش رایگان  دانشجویانی که بعد از مهلت حذف و

 .بانه پرداخت شهریه ترم می باشندو برای دانشجویان دوره ش (روازنه

 شرکت در امتحانات پایان ترم براساس آیین نامه آموزشی الزامی است. 

 است مراقب را مطلع سازد و چنانچه تایید  الزمکه دانشجو به علت بیماری قادر به ادامه امتحان نباشد  درصورتی

 .صورتجلسه امتحان خواهد شدمستندات، که دانشجو قادر به ادامه حضور در جلسه امتحان نیست  گردد

 حداکثر یک هفته  اگر دانشجویی در روز امتحان جهت درمان به مراکز درمانی خارج از دانشگاه مراجعه نماید

مهلت دارد درخواست حذف پزشکی خود را به همراه مدارک از طریق پیشخوان ثبت نماید. درخواست حذف 

 زشی تایید یا رد می شود.پزشکی با نظر پزشک معتمد و شورای آمو

  برای بعضی از بیماری ها نمی تواند دلیلی برای عدم شرکت در امتحان باشد استعالجیگواهی های. 

  ای  تواند با هماهنگی کارشناس آموزش در مکان جداگانه در صورت بیماری واگیردار مانند کرونا دانشجو می

 .امتحان دهد

 تذکرات مهم
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