
 ه نام خداب 
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 مناسبت آموزشي   مجري   
 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

  برگزاري شوراي موارد خاص (براي نيمسال دوم) براي موارد زير:  شوراي موارد خاص
  سنواتاتمام 

  هعمراجعدم 

  بيش از حد و سايرمشروطي  

1400/10/25  

ال
س

يم
ع ن

رو
 ش

 از
ل

قب
  

 1400/11/09 1400/11/13 سرفصل مصوب وزارت عتف و اعمال آن براي دانشجويانآخرين بررسي وجود برنامه درسي مناسب هر رشته بر اساس  كارشناس آموزشي گروه
  1400/11/13 هاهاي درسي در سامانه آموزشي گلستان توسط دانشكدهآخرين مهلت ثبت و ويرايش برنامه دانشكده يكارشناس آموزش

 1400/11/09 1400/11/13  سرفصل مصوب وزارت عتف دروسطبق بررسي و پيگيري تكميل عنوان انگليسي   گروهكارشناس آموزشي 
 1400/11/09 1400/11/13  ثبت مشخصات دانشجويان مهمان (بار اول) در سامانه گلستان  دانشجو
 1400/11/09 1400/11/20  ثبت درخواست مرخصي تحصيلي در سامانه گلستان  دانشجو

 1400/11/09 1400/11/20  شده در سامانه گلستانهاي مرخصي تحصيلي ثبتيد درخواستبررسي و تاي  گروه مدير / استاد راهنما/ كارشناس

 1400/11/09 1400/11/13  نام دانشجويان ميهمان و انتقالي داراي نقص مدارك پذيرشي و آموزشي غيرفعال كردن و منع ثبت   يكارشناس گروه آموزش
 1400/11/02 1400/11/13  ١٤٠٠ريزي و ارائه دروس براي دانشجويان نو ورود بهمن برنامه  يكارشناس گروه آموزش

 1400/11/09 1400/11/13  كنترل برنامه هفتگي دروس در كليه مقاطع تحصيلي  دانشكده يكارشناس آموزش
 1400/11/09 1400/11/13  ها (در صورت فراهم شدن شرايط حضور دانشجويان)ها و كارگاهآزمايشگاهها، حصول اطمينان از شرايط مناسب كالس  گروه آموزشي/دانشكده

 1400/11/02 1400/11/13  مربوطه در سامانه گلستان يهاهيدييتا يمدعو (بار اول) دارا ديثبت پست اجرايي اساتيد و ثبت مشخصات اسات  آموزش كل/خدمات ماشيني
  1400/11/10  ١٤٠١-١٤٠٠درخواست دانشجويان دكتري جهت دفاع رساله در نيمسال اول  آخرين مهلت ثبت  دانشجو

  1400/11/10  ١٤٠١-١٤٠٠ثبت درخواست دانشجويان كارشناسي ارشد جهت دفاع پايان نامه در نيمسال اول   دانشجو

 1400/11/11 1400/12/04  يليتكم التيتحص انيسنوات دانشجو دياقدام جهت اخذ تمد  دانشجو

  1400/11/16  )٤٠٠٢تاريخ برگزاري شوراي موارد خاص (براي نيمسال دوم   شوراي موارد خاص

 google Scholar 1400/11/20 1400/11/02به روز رساني صفحه شخصي استاد و پااليش مقاالت در   استاد

  1400/11/18  (پنهان كردن دروس) LMSدر سامانه  ٤٠٠١آخرين مهلت دسترسي دانشجويان  به محتواي دروس ترم   دانشجويان و آموزش الكترونيكي

مدير گروه/ /دانشجو/ كارشناس
 /معاونت آموزشي دانشكدهدانشكده

  دانشجويان ترم آخر مقطع كارشناسي يد استثنائات آموزشييدرخواست و تا
  1400/11/02 1400/11/20 )يا موارد ديگر كه نياز به اخذ مجوز از شوراي آموزشي دانشگاه دارد معرفي به استاد و بررسي احراز شرايط(

دانشجو/گروه 
  1400/11/18  در سامانه گلستان دانشجويان مقطع كارشناسي ١٠و  ٩افزايش سنوات تحصيلي ترم ثبت درخواست آخرين مهلت   ي/دانشكده/آموزش كلآموزش

 1400/11/09 1400/11/20  در سامانه گلستان ١٤٠١-١٤٠٠مربوط به نيمسال اول  داراي تاييد پزشك معتمد بررسي و تاييد موارد حذف پزشكي  /دانشكده/آموزش كليگروه آموزش
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 مناسبت آموزشي   مجري   
 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

 1400/11/16 1400/11/20  ١٤٠٠نو ورود بهمن  انيانتخاب واحد دانشجونام و ثبت  آموزشي/آموزش كل دانشجو/گروه
 1400/11/16 1400/11/20  گريد يهااز دانشگاه يو انتقال يمهمان انيانتخاب واحد دانشجو  دانشجو/گروه آموزشي

  1400/11/15  ثبت نمره توسط اساتيد خيتار نيآخر  استاد

 1400/11/16 1400/11/20  ١٤٠٠ – ١٤٠١سال تحصيلي انتخاب واحد دانشجو براي نيمسال دوم   دانشجو
 LMS 1400/11/21 1400/11/19به سامانه مديريت يادگيري  ٤٠٠٢ورود اطالعات دروس نيمسال   مركز آموزش الكترونيكي

 هفته اول  1400/11/16 1400/11/16 فراخوان پذيرش بدون آزمون دكتري كارشناس گروه استعداد درخشان

  دانشجو
شروع دريافت مدارك دانشجويان از طريق صفحه استعداد درخشان جهت شركت در فراخوان پذيرش دكتري بدون 

 1400/11/17   آزمون

1400/11/23 
  تا 

1400/11/27  

 1400/11/23 1401/03/25 ها (پايان آن در هفته شانزدهم) شروع كالس استاد/ دانشجو 

  كارشناسان آموزشي
ارسال فرم اصالحات مربوط به ادغام دروس و اساتيد بدون كد استادي درگلستان و دانشجويان معرفي به استاد و 

 1400/11/21 1400/12/04  كميسيوني

يا  كل گروه/دانشكده/آموزش
  تحصيالت تكميلي

 1400/11/23 1400/11/27    تحصيلي تاييد درخواست مرخصي تحصيلي در سامانه گلستان براي كليه مقاطع

 1400/11/23  ١٤٠١-١٤٠٠مربوط به نيمسال دوم  تعيين موضوع، ثبت عنوان و استاد راهنماي پروژه كارشناسيشروع  دانشجو/گروه آموزشي

 1400/11/23  در سامانه گلستان اساتيد مدعو سيالتدرشروع ثبت قرارداد حق كارشناس گروه آموزشي

 1400/11/23   انصراف از تحصيل دانشجويان مقطع كارشناسي متقاضي شركت مجدد در آزمون كنكور سراسريشروع ثبت   كل گروه/دانشكده/آموزش

 1400/11/23 1400/11/25  اعالم اسامي ممتازين  گروه/دانشكده

 دومهفته    1400/11/30 بررسي درخواست دانشجويان تمامي مقاطع مشمول كميسيون موارد خاص  و ثبتآخرين مهلت  شوراي موارد خاص

  گروه/دانشكده/آموزش كل
(عدم تمديد سنوات، اخراجي مشروط،  ليبدون مجوز ادامه تحص ينام دانشجويان كارشناسلغو ثبتغيرفعال كردن و 

  انتخاب واحد)عدم مجوز نظام وظيفه و فاقد 
1400/12/04 1400/11/30 

1400/11/30 
  تا 

1400/12/04 

  گروه/دانشكده
و ارسال گزارش تخلفات آموزشي (انتخاب واحد كمتر يا بيشتر از سقف مجاز، بررسي وضعيت آموزشي دانشجويان 

  و همنياز، انتخاب واحد بدون مجوز ادامه تحصيل و ...)عدم رعايت پيشنياز 
1400/12/04 1400/11/30 

 1400/11/30 1400/12/04  نامفاقد ثبتبراي دانشجويان كارشناسي و تحصيالت تكميلي  ١٤٠١-١٤٠٠دوم ثبت عدم مراجعه در نيمسال  كارشناس آموزشي گروه/دانشكده  

 1400/11/30 1400/12/04 دانشجو  جاري شده در نيمسال ليست دروس ثبت نهايي كنترل كارشناس آموزشي گروه/دانشجو
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 مناسبت آموزشي   مجري   
 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

گروه/دانشكده/ شوراي آموزشي 
 دانشگاه

هاي دروس زير حدنصاب و ارسال داليل توجيهي جهت اخذ مجوز از شوراي آموزشي دانشگاه حذف و ادغام گروه
 براي ابقاء دروس زير حدنصاب

1400/12/04 1400/11/30 

 1400/11/30 1400/12/04 ...    التحصيلي وهاي دانشجويان كارشناسي داراي شرايط فارغارسال پرونده گروه/دانشكده

 1400/11/30 1400/12/04 ثبت ساعات مشاوره و حضور اساتيد در سامانه گلستان   استاد  

دانشكده  و  كارشناس آموزشي گروه  1400/11/30 1400/12/04  به آن  بوطو دروس مرواجد شرايط معرفي به استاد دانشجويان اسامي ليست  تهيهبررسي و 

 1400/11/30 1400/12/04 )  واحد ( پايان ترميم ١٤٠١-١٤٠٠دوم  نام نيمسالشدن ثبتنهايي مدير سيستم گلستان  

 1400/12/01 1400/12/01  ارشدكارشناسيفراخوان پذيرش بدون آزمون   وه استعدادهاي درخشانرگ

 1400/12/01 1400/12/15  سال تحصيلي دومبرگزاري امتحان جامع دكتري در نيمسال   دانشكده-گروه

  دانشجو
شروع دريافت مدارك دانشجويان كارشناسي سال سوم از طريق صفحه استعداد درخشان جهت شركت در فراخوان 

 1400/12/02   ارشد بدون آزمونپذيرش كارشناسي

 1400/11/30 --------  ١٤٠١-١٤٠٠ هاي نيمسال اولآخرين مهلت دفاعيه  دانشكده-گروه-استاد راهنما-دانشجو

ارشد و اقدام جهت اخذ تمديد سنوات دانشجويان تحصيالت تكميلي و انتخاب واحد براي ترم ششم مقطع كارشناسي  دانشكده-گروه-استاد راهنما-دانشجو
  دكتريدهم مقطع 

1400/12/04 1400/11/11 

 1400/11/11 1400/12/04  از شوراي موارد خاص  و انتخاب واحد يليتكم التيتحص انيسنوات دانشجو دياقدام جهت اخذ تمد  دانشكده-گروه-استاد راهنما-دانشجو

 1400/11/11 1400/12/15  به پايان رسيده استها اقدام جهت اخذ اخذ مجوز از نظام وظيفه دانشجوياني كه مهلت معافيت تحصيلي آن  دانشجو

 1400/12/01  آغاز فرايند اقدامات دهه سرآمدي آموزش دبيرخانه دهه سرآمدي آموزش 

  سومهفته  1400/12/05   شروع برگزاري پيش آزمون المپياد علمي دانشجويي  اساتيد مشاور المپياد

  1400/12/09  و دروس مرتبط به آن مركز آموزش الكترونيكي (فايل اكسل) معرفي به استادآخرين مهلت اعالم ليست دانشجويان   دانشجويان و كارشناسان آموزشي

1400/12/07 
 تا

1400/12/11    

 1400/12/07 1400/12/09  ترميم واحد (حذف و اضافه)  دانشجو

 1400/12/10 1400/12/11  ) ١١٦صدور ليست حضور و غياب اوليه (گزارش   گروه آموزشي

 1400/12/07 1400/12/11  حذف و اضافه  پس از اتمامبررسي و حذف و ادغام دروس زير حدنصاب   گروه آموزشي

 1400/12/07 1400/12/11  اساتيد در سامانه گلستان   نيمسال جاريتاييد برنامه هفتگي بررسي و   يگروه آموزش ريمد

 1400/12/07 1400/12/11  هاسوي دانشكده ي ارسال شده ازتخلفات آموزشات گزارش اقدام قانوني در خصوص  آموزش كل

 1400/12/07 1400/12/11 ) ١٢٦صدور ليست حضور و غياب نهايي كالس ها (گزارش  كارشناس گروه آموزشي  

 1400/12/11 1400/12/11 امتحانات معرفي به استاد گروه/دانشكده  
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 مناسبت آموزشي   مجري   
 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

 چهارمهفته   1400/12/14 1400/12/14 به استاد يمعرف امتحانات گروه/دانشكده  

  1400/12/15  برگزاري پيش آزمون المپياد علمي دانشجويي پايان  اساتيد مشاور المپياد

1400/12/14 
  تا 

1400/12/18     

 1400/12/07 1400/12/11  حذف و اضافه  پس از اتمامبررسي و حذف و ادغام دروس زير حدنصاب   گروه آموزشي

 1400/12/14 1400/12/18  اساتيد در سامانه گلستان   نيمسال جاريتاييد برنامه هفتگي بررسي و   معاونت آموزشي دانشكده

 1400/12/14 1400/12/18  ت با مهماني دانشجويان و ارسال نامه موافقت با دروس اخذ شده به دانشگاه مبدأفقاعالم موا  آموزش كل

 1400/12/14 1401/03/25  كالسيشروع زمان ثبت غيبت   استاد

 1400/12/15 -------- آخرين مهلت پيگيري اخذ مجوز از نظام وظيفه دانشجوياني كه مهلت معافيت تحصيلي آنها به پايان رسيده است دانشجو

 1400/12/15    معرفي سرآمدان آموزش توسط دانشكده ها  معاون آموزشي دانشكده

 پنجمهفته   1400/12/21 )  ١٤٠١-١٤٠٠اول ، پروژه و كارآموزي (نيمسال معرفي به استادآخرين روز ثبت نمرات  استاد  

 1400/12/21 1400/12/25 ) ١٤٠١-١٤٠٠اول به استاد، پروژه و كارآموزي نيمسال  يدار (معرفققل نمرات مهلت دانشكده/آموزش كل  

1400/12/21 
  تا 

1400/12/25 

 1400/12/21 1400/12/25  1401نام  كارآموزي تابستان ثبت  دانشجو/گروه آموزشي

 1400/12/21 1400/12/25  ارسال برنامه هفتگي اساتيد به دفتر نظارت، ارزيابي و سنجش دانشگاه  دانشكده

 1400/12/21 1400/12/25  در سامانه گلستان 1401-1400مربوط به نيمسال اول التدريس اساتيد يد حقيتا  استاد

  1400/12/25  انصراف از تحصيل دانشجويان مقطع كارشناسي متقاضي شركت مجدد در آزمون كنكور سراسريثبت  پايان  كل گروه/دانشكده/آموزش

 1400/12/21 1401/03/23 شروع فرآيند درخواست حذف اضطراري يك درس در چارچوب قوانين آموزشي هر مقطع دانشجو

 1400/12/21 1401/03/23 يد درخواست حذف اضطراري يك درس در چارچوب قوانين آموزشي هر مقطعشروع فرآيند تاي كارشناس آموزشي گروه/دانشكده

 1400/12/21 1401/03/23 شروع فرآيند درخواست حذف ترم دانشجو در تمامي مقاطع تحصيلي و ارسال مستندات به گروه دانشجو

 1400/12/21 1401/03/23 بررسي درخواست حذف ترم دانشجو در تمامي مقاطع تحصيلي در سيستم گلستانشروع فرآيند  استاد راهنما/ گروه/دانشكده

 ششمهفته  1401/01/14   ١٤٠١ها در سال جديد اولين روز كالس  

 1401/01/14 1401/01/17 فاقد نمره ١٤٠١-١٤٠٠اول درج نمره صفر براي دروس پروژه و كارآموزي نيمسال  آموزش كل/خدمات آموزشي  
1401/01/13   

  تا
1401/01/17 

 1401/01/14 1401/01/17 در سامانه گلستان ١٤٠١-١٤٠٠مربوط به نيمسال اول التدريس اساتيد تائيد حق گروه آموزشي  

 1401/01/14 1401/01/17 اعالم رتبه دانشجويان نوبت دوم در نيمسال قبل به آموزش كل جهت اعمال تخفيف شهريه   كارشناس آموزشي گروه/دانشكده  

 1401/01/14 1401/01/24  ١٤٠١-١٤٠٢هاي آموزشي نيمسال اول ريزي بوستان براي ورود اطالعات گروهسازي سامانه برنامهآماده  مدير سامانه بوستان
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 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

  اساتيد مدعو و داراي پست اجرايي
ريزي در سامانه جهت برنامه ١٤٠١-١٤٠٢مراجعه به سايت گلستان و اعالم ساعات عدم تدريس براي نيمسال اول 

 1401/01/14 1401/01/24  بوستان

  كارشناس گروه/مدير گروه
در گروه آموزشي و اعالم به كارشناسان جهت ١٤٠١-١٤٠٢بررسي و ادغام دروس ارائه شده براي نيمسال اول 
 1401/01/14 1401/01/24  ريزي در بوستانبرنامه

 1401/01/14 1401/01/24  به مدير اين سامانهسامانه بوستان ديد جهت درج در ج دياعالم دروس و اسات  كارشناس آموزشي دانشكده

 هفتمهفته  1401/01/20 1401/02/21  ترمپيشنهاد برگزاري ميان  استاد

 1401/01/20 1401/01/20 1401/01/24 در سامانه گلستان ١٤٠١-١٤٠٠مربوط به نيمسال اول التدريس اساتيد يد حقيتا   دانشكده
  تا 

1401/01/24 
  1401/01/24 ١٤٠١-١٤٠٠مربوط به نيمسال دوم  تعيين موضوع، ثبت عنوان و استاد راهنماي پروژه كارشناسيآخرين مهلت  دانشجو/گروه آموزشي

      

 هشتمهفته  ------- --------  ترمپيشنهاد برگزاري ميان  استاد

 1401/01/27 1401/01/31 به معاونت آموزشي دانشگاه   ١٤٠١-١٤٠٠مربوط به نيمسال اول التدريس ارسال حق دانشكده  

1401/01/27 
  تا

1401/01/31 

 1400/12/15 1401/01/30  آخرين مهلت ارسال نتايج آزمون جامع دكتري  دانشكده-گروه

  دانشجو

  موارد زير: ثبت درخواست دانشجو  از شوراي موارد خاص براي نيمسال اول براي
  مرخصي بدون احتساب  
  سنواتاتمام 

  هعمراجعدم 

  بيش از حد و سايرمشروطي  

1401/02/28 1401/01/27 

 1401/01/27  1401/02/14  دهندههاي سرويسدرخواست ارائه دروس سرويسي به گروه    كارشناس دانشكده

 1401/01/27 1401/02/14  هاي الزموستان و تعريف محدوديتبريزي در سامانه برنامه ١٤٠١-١٤٠٢نيمسال اول ارائه دروس   كارشناس گروه آموزشي

 1401/01/27 1401/02/14  ريزي بوستانتعريف عدم دسترسي براي اساتيد داراي پست اجرايي و مدرسان مدعو در سامانه برنامه  كارشناس گروه آموزشي

  1401/01/27 1401/02/14  ريزي بوستاندر سطح گروه آموزشي در سامانه برنامه ١٤٠١-١٤٠٢اول  نيمسالتاييد برنامه درسي   كارشناس گروه آموزشي

 1401/02/01 --------  وزارت عتفدانشجويان در مقطع كارشناسي و ثبت درخواست در سامانه و تغيير رشته شروع فرايند نقل و انتقال   دانشجو

  1401/01/31  دانشجويان استعداد درخشان جهت شركت در فراخوان پذيرش دكتري بدون آزمونخاتمه دريافت مدارك   دانشجو

  1401/01/31  ارشد بدون آزمونشركت در فراخوان پذيرش كارشناسي خاتمه دريافت مدارك دانشجويان كارشناسي سال جهت  دانشجو

  1401/01/31  دانشگاهاعالم برنامه هاي دهه سرآمدي آموزش   دبيرخانه دهه سرآمدي آموزش



 ه نام خداب 

٦صفحه:   دانشگاه سيستان و بلوچستان  ٠١٤٠ – ١١٤٠سال تحصيلي  دومتقويم آموزشي نيمسال    
 

 

 مناسبت آموزشي   مجري   
 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

 نهمهفته  ------ ------  ترمپيشنهاد برگزاري ميان  استاد

 1401/02/03  1401/02/03  ------  ١٤٠١-١٤٠٠ آخرين مهلت اعالم نمره سمينار اخذ شده دانشجويان تحصيالت تكميلي در نيمسال اول  دانشكده -گروه-استاد -دانشجو
  تا 

1401/02/07 

  1401/02/03  1401/02/12  آغاز دهه سرآمدي آموزش دانشگاه  آموزشدبيرخانه سرآمدي 

  1401/02/09  ٤٠٠١ترم  هاي برخطآخرين مهلت دسترسي به جلسات ضبط شده كالس  استاد

 دهمهفته  ------ ------  ترمپيشنهاد برگزاري ميان  استاد

 1401/02/03 1401/02/12  آموزشگراميداشت روز معلم و پايان دهه سرآمدي   دبيرخانه سرآمدي آموزش
1401/02/10 

  تا 
1401/02/14 

 ------ 1401/02/15  (در نيمسال دوم) پيشنهاده بيتصودرخواست  خيتار نيآخر  دانشجو

 1401/02/10 1401/02/14 ارشد بدون آزموننهايي كارشناسياعالم اسامي نيمه دفتر استعدادهاي درخشان

 1401/02/15 1401/02/16  متمركز علمي دانشجويي طبق روال معمول قبل از كرونابرگزاري مرحله اول المپياد غير  گروه استعدادهاي درخشان

 يازدهمهفته  ------ 1401/02/21  ترمپيشنهاد برگزاري ميان  استاد

 1401/02/17 1401/02/21   هاي آموزشيگروهدر  ١٤٠١-١٤٠٢اول  مسالين اصلينام ثبت يدروس قابل اخذ برا نييتعبررسي و   كارشناس آموزشي گروه 

1401/02/17 
  تا 

1401/02/21 

 1401/02/17 1401/02/21  ١٤٠١-١٤٠٢اول نيمسال  اصلينام سازي سيستم گلستان براي ثبتآمادهبررسي مقدمات و  كارشناس گلستان  

 1401/02/17 1401/02/21  ١٤٠١-١٤٠٢اول نيمسال  اصلينام براي ثبت بوستانسازي سيستم آمادهبررسي مقدمات و    بوستانكارشناس 

 1401/02/17 1401/02/18  ريزي بوستاندر سطح دانشكده در سامانه برنامه ١٤٠١-١٤٠٢اول  مساليتاييد برنامه درسي ن  كارشناس آموزشي دانشكده

 1401/02/19 1401/02/21  ريزي بوستاندر سطح دانشگاه در سامانه برنامه ١٤٠١-١٤٠٢اول  مساليتاييد برنامه درسي ن  مدير سامانه بوستان

 دوازدهمهفته  1401/02/24 1401/02/28  در سامانه گلستانمربوطه و فعال نمودن دروس هاي آموزشي توسط گروه ١٤٠١-١٤٠٢ارائه دروس نيمسال اول   /دانشكدهكارشناس آموزشي گروه

 1401/02/24  1401/02/24 1401/02/28  بررسي محل امتحانات دروس در سيستم گلستان و تاريخ مشخص شده براي امتحانات  كارشناس آموزشي گروه/دانشكده
  تا 

1401/02/28 

 1401/02/24 1401/02/28  اعالم اسامي واجدين شرايط دكتري بدون آزمون جهت دعوت به مصاحبه  گروه استعدادهاي درخشان

      

  دانشجو
نقل و انتقال و تغيير رشته دانشجويان در مقطع كارشناسي و ثبت درخواست در سامانه خدمات آموزشي پايان فرايند 

 سيزدهمهفته    ------ 1401/02/31  وزارت عتف

 1401/02/31 1401/02/31 1401/03/04  سازي سيستم گلستان براي پاسخگويي دانشجو به فرم ارزيابي اساتيد  آمادهبررسي مقدمات و   دفتر نظارت و ارزيابي  كارشناس 

  تا

1401/03/04 

       



 ه نام خداب 

٧صفحه:   دانشگاه سيستان و بلوچستان  ٠١٤٠ – ١١٤٠سال تحصيلي  دومتقويم آموزشي نيمسال    
 

 

 مناسبت آموزشي   مجري   
 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

 چهاردهمهفته  1401/03/07 1401/03/11 پاسخگويي دانشجو به فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان دانشجو

    
1401/03/07 

  تا 
1401/03/11 

 پانزدهمهفته  1401/03/14 1401/03/18  هاي جبرانيكالسهاي اساتيد و برگزاري گزارش نهايي حضور و غياب كالس  گروه آموزشي/دانشكده

        1401/03/18 
  تا 

  كارشناسان آموزش الكترونيكي  1401/03/14
در صورت غير حضوري بودن امتحانات، توزيع ساعات امتحانات در طول روز در سامانه گلستان؛ و در صورت حضوري 

  تخصيص شماره صندلي در سامانه گلستانبرنامه ريزي امتحانات عمومي و  بودن امتحانات
1401/03/19  

 استاد، كارشناس آموزشي گروه
در صورت حضوري بودن امتحانات آخرين مهلت اعالم دروسي كه اساتيد آن تمايل دارند كه به صورت حضوري و 

  ا برگزار كنند (نامه به مركز آموزش الكترونيكي)ر الكترونيكي امتحان
  شانزدهمهفته   1401/03/21

  1401/03/23  )٤١٠١برگزاري شوراي موارد خاص (براي نيمسال اول  شوراي موارد خاص

1401/03/21 
  تا

1401/03/25 

  ------ 1401/03/23  پايان فرآيند درخواست حذف اضطراري يك درس در چارچوب قوانين آموزشي هر مقطع دانشجو

  ------ 1401/03/23  تمامي مقاطع تحصيلي و ارسال مستندات به گروهپايان فرآيند درخواست حذف ترم دانشجو در  دانشجو

  ------ 1401/03/25  پايان زمان ثبت غيبت كالسي  استاد

 1401/03/21 1401/03/25  صدور برنامه امتحاني اساتيد  كارشناس آموزشي گروه

 1401/03/21 1401/03/25 صدور ليست حضور و غياب امتحانات كارشناس آموزشي گروه/دانشكده

 ------- 1401/03/25  هاپايان كالس استاد/دانشجو

 امتحانات 1401/03/28   ترمشروع امتحانات پايان  

 1401/03/28   ارسال پرونده دانشجويان عدم مراجعه و اخراج نيمسال قبلشروع   /دانشكدهگروه كارشناس آموزشي

1401/03/28 
  تا 

1401/04/14 

 1401/04/04 1401/04/06  امتحانات دروس عمومي  

  1401/04/14  ترمپايان امتحانات پايان  

 1401/03/28 1401/04/14  موارد خاص شورايدرخواست دانشجويان تمامي مقاطع مشمول ثبت   دانشجو

  1401/04/14  آخرين مهلت ثبت درخواست حذف غيبت كالسي (با ارائه مستندات)  دانشجو



 ه نام خداب 

٨صفحه:   دانشگاه سيستان و بلوچستان  ٠١٤٠ – ١١٤٠سال تحصيلي  دومتقويم آموزشي نيمسال    
 

 

 مناسبت آموزشي   مجري   
 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

امتحاناتپس از  1401/04/15 1401/04/24  ارسال پرونده دانشجويان عدم مراجعه و اخراج نيمسال قبلپايان   /دانشكدهگروه كارشناس آموزشي  

  1401/04/24  درج اعتراضات دانشجويان كارشناسي به نمرات دروس جهت بررسي استاد  دانشجو

1401/04/15 
  تا

1401/04/24 

  1401/04/24  دانشجويانآخرين مهلت ثبت نمرات و بررسي و پاسخ اعتراضات   استاد

  1401/04/22  پايان ارسال درخواست حذف پزشكي  دانشجو

  1401/04/24  ثبت نمره توسط اساتيد خيتار نيآخر  استاد

   1401/04/24  آخرين مهلت ورود نمره درس سمينار كارشناسي ارشد  استاد

 1401/04/15 1401/04/22  مجوز ادامه تحصيل از كميسيون موارد خاصثبت درخواست تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان مرد داراي   دانشجو

 هفته پس از پايان  نيمسال 1401/04/25 1401/04/29  قفل ليست نمره نهايي در سيستم گلستان  /خدمات ماشينيآموزش كل

 1401/04/25 1401/04/25 1401/04/29  درج نمره صفر براي دروس فاقد نمره  آموزش كل/خدمات آموزشي
  تا

 1401/04/25 1401/04/29    كنترل وضعيت دانشجويان مشروطي پس از ثبت كليه نمرات و اعالم به دانشجو جهت اخذ مجوزهاي الزم    گروه آموزشي 1401/04/29

 1401/06/12 1401/06/16  ١٤٠١ – ١٤٠٢سال تحصيلي انتخاب واحد دانشجو براي نيمسال اول   

  شروع نيمسالتا 

 ١٤٠٢-١٤٠١ سال تحصيلي اول

 1401/06/19  1401/10/07  ها (پايان آن در هفته شانزدهم) شروع كالس  استاد/ دانشجو 

  1401/06/25  (براي نيمسال قبل) آخرين تاريخ درخواست دفاع  دانشجو

  1401/06/25  )يدكتر اني(دانشجو پيشنهادهدفاع از  خيتار نيآخر  دانشجو

  ) براي موارد زير:اولبرگزاري شوراي موارد خاص (براي نيمسال   شوراي موارد خاص

  ارشددر مقطع كارشناسي بازگشت به تحصيل دانشجويان دو نيمسال مشروطي 
1401/06/09 

 1401/06/19  برگزاري شوراي موارد خاص (براي نيمسال اول)  راي موارد خاص شو

 1401/06/26  نيمسال اول)برگزاري شوراي موارد خاص (براي   راي موارد خاص شو

 1401/07/03  آخرين روز ثبت راي شوراي موارد خاص (براي نيمسال اول)  راي موارد خاص شو

 1401/07/02 1401/07/04  (ترميم واحد) حذف و اضافه  دانشجو

  1401/07/15  از پارساآخرين تاريخ دفاع   دانشجو


