
 

 دانـشـگاه شـهیـد بـهشتی

 معاونت آموزشی  

 1399-1400 سال تحصیلی آموزشی تفصیلیتقویم 

 1399-1400 لیـحصیـمسال اول تـیـن ردیف

 شهریور ماه 12تا چهارشنبه  ماه  تیر 28از شنبه  توسط واحد آموزشی تعریف و تکمیل برنامه نهایی هفتگی و امتحانات 1

 مرداد ماه  29شنبه چهار مهمانی کامل دانشجویان  درخواست بررسیآخرین مهلت  2

 شهریورماه 16شنبه یکمرداد الی  18شبه  توسط دانشجو مرخصی تحصیلی درخواست ثبت و تایید مهلت   3

 ماه شهریور 19چهارشنبه  توسط واحد آمو.زشی مرخصی تحصیلی آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست  4

 مرداد ماه 29چهارشنبه  (خارج از سامانهتغییر رشته) ثبت و ، انتقال توأم با تغییر رشتهبررسی درخواست متقاضیان  انتقال از خارج به داخل کشور  آخرین مهلت 5

 شهریور ماه 12چهارشنبه  آخرین مهلت بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان توسط واحد آموزشی 6

 شهریور ماه 18شنبه  هس تاشهریور ماه  15شنبه  انتخاب واحد 7

 شهریور ماه 22شنبه  ها شروع کالس 8

 ماهشهریور  31شنبه دوماه و  شهریور 30شنبه یک ثبت نام مهمان تکدرسو  حذف و اضافه 9

 آذر 19آبان تا چهارشنبه  17شنبه  توسط دانشجویان دیاسات یابیزمان ارزش 10

 دی ماه 1دوشنبه  دانشجودانشجویان دکتری توسط    جامعزاری امتحان  ارزیابی درخواست صدور مجوزبرگثبت و تایید آخرین مهلت  11

 دی 3چهارشنبه  دانشجویان دکتری توسط  واحد آموزشی جامعدرخواست صدور مجوزبرگزاری امتحان  ارزیابی  بررسی و ارسالمهلت  12

 ی ماهد 1دوشنبه  توسط دانشجو حذف تکدرسثبت و تایید درخواست  آخرین مهلت 13

 دی 3چهارشنبه  توسط واحد آموزشی حذف تکدرسبررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست  آخرین مهلت 14

 دی ماه 8دوشنبه  توسط دانشجو حذف نیمسال آخرین مهلت ثبت و تایید درخواست 15

 دی 10چهارشنبه  توسط واحد آموزشی حذف نیمسالدرخواست  آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص 16

 دی 10چهارشنبه  آخرین مهلت ارسال درخواست سنوات تحصیلی از واحدهای آموزشی به آموزش کل برای نیمسال آینده  17

 دی ماه 10چهارشنبه  ها پایان کالس 18

 ماه دی 25شنبه پنج تادی ماه  13شنبه  زمان امتحانات پایان نیمسال 19

 دی ماه 24چهارشنبه  جویان دکتری توسط  واحد آموزشیدانشجامع برگزاری ارزیابی آخرین مهلت  20

 ماه)مقاطع تحصیالت تکمیلی( روز کاری)مقطع کارشناسی(، یک 10از زمان امتحان هر درس حداکثر به مدت  تاریخ درج و اعالم نمرات توسط استاد 21

 ماه بهمن 1چهارشنبه  دانشجو وسط درخواست صدور مجوز دفاع از رساله مقطع دکتری ت ثبت و تاییدآخرین مهلت  22

 جلسه دفاع تا زمان برگزاری مقررفاصله زمانی ماه با رعایت  بهمن  6شنبه دو ارسال درخواست صدور مجوز دفاع از رساله مقطع دکتری توسط واحد آموزشیبررسی و آخرین مهلت  23

  بهمن ماه15چهارشنبه  دانشجوکارشناسی ارشد توسط  درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه مقطع ثبت و تاییدآخرین مهلت  24

 تا زمان برگزاری جلسه دفاعمقرر  با رعایت فاصله زمانی  بهمن ماه 20دوشنبه  واحد آموزشی درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد توسط  بررسی و تاییدآخرین مهلت  25

 بهمن ماه 30 از پایان نامه و رساله مقاطع تحصیالت تکمیلی آخرین مهلت برگزاری جلسات دفاع 26



 

 
 1399-1400 نـیـمسال دوم  تـحصیـلی ردیف

 بهمن ماه 1تا چهارشنبه  آذر ماه  8از شنبه  تعریف و تکمیل برنامه هفتگی و امتحانات توسط واحدهای آموزشی 1

 دی ماه 17چهار شنبه  مهمانی کامل دانشجویانتمدید بررسی درخواست آخرین مهلت  2

 بهمن ماه 6شنبه دودی ماه الی  6شنبه  توسط دانشجو مرخصی تحصیلی مهلت ثبت و تایید درخواست 3

 بهمن ماه 8چهارشنبه  توسط واحد آمو.زشی مرخصی تحصیلی آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست  4

 دی ماه 17چهارشنبه  (هخارج از سامانتغییر رشته)ثبت و  ، انتقال توأم با تغییر رشتهز خارج به داخل کشوربررسی درخواست متقاضیان  انتقال ا  آخرین مهلت 5

 بهمن ماه 7شنبه سه بهمن ماه تا  4شنبه  انتخاب واحد 6

 بهمن ماه 11شنبه  ها شروع کالس 7

 ن ماهبهم 18شنبه  آخرین مهلت بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان توسط واحد آموزشی 8

 بهمن ماه 20شنبه دوو بهمن 19شنبه یک حذف و اضافه و  ثبت نام مهمان تکدرس 9

 اردیبهشت 29فروردین تا چهارشنبه  28شنبه  زمان ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان 10

 خرداد ماه 1شنبه  انشجوددرخواست صدور مجوز برگزاری امتحان ارزیابی آموزشی دانشجویان دکتری توسط ثبت و تایید آخرین مهلت  11

 جامعبا رعایت فاصله زمانی مقرر تا برگزاری ارزیابی  درخواست دانشجو دریافت از زمان ارسال درخواست صدور مجوز برگزاری  ارزیابی آموزشی دانشجویان دکتری توسط واحد آموزشیبررسی و  مهلت 12

 خرداد ماه 3دوشنبه  وتوسط دانشج حذف تکدرسثبت و تایید درخواست  آخرین مهلت 13

 خرداد ماه 5چهارشنبه  توسط واحد آموزشی حذف تکدرسبررسی و اعالم نظر در خصوص  آخرین مهلت 14

 خرداد ماه 10دوشنبه  توسط دانشجو حذف نیمسال آخرین مهلت ثبت و تایید درخواست 15

 ماه خرداد 12چهارشنبه  توسط واحد آموزشی حذف نیمسال آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص 16

 خرداد ماه 12چهارشنبه  ها پایان کالس 17

 ماه خرداد 31ه تا دوشنبه خرداد ما18سه شنبه  زمان امتحانات پایان نیمسال 18

 خرداد ماه 31شنبه دو دانشجویان دکتری توسط  واحد آموزشیجامع برگزاری ارزیابی آخرین مهلت  19

 ماه)مقاطع تحصیالت تکمیلی( روز کاری)مقطع کارشناسی(، یک 10از زمان امتحان هر درس حداکثر به مدت  وسط استادتاریخ درج و اعالم نمرات ت 20

 مرداد ماه 20چهارشنبه  آخرین مهلت ارسال درخواست سنوات تحصیلی دانشجویان از واحدهای آموزشی به آموزش کل برای نیمسال آینده 21

 شهریور 1دوشنبه  دانشجواست صدور مجوز دفاع از رساله مقطع دکتری توسط درخوثبت و تایید آخرین مهلت  22

 با رعایت فاصله زمانی مقرر تا زمان برگزاری جلسه دفاع شهریور 3چهارشنبه  ارسال درخواست صدور مجوز دفاع از رساله مقطع دکتری توسط واحد آموزشیبررسی و آخرین مهلت  23

 شهریور ماه 15شنبه دو دانشجوواست  صدور مجوز دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد توسط درخثبت و تایید آخرین مهلت  24

 سه دفاعشهریور ماه با رعایت فاصله زمانی مقرر  تا زمان برگزاری جل 17چهارشنبه  واحد آموزشیدرخواست  صدور مجوز دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد توسط ثبت و تایید آخرین مهلت  25

 شهریور 31 نامه و رساله مقاطع تحصیالت تکمیلی آخرین مهلت برگزاری جلسات دفاع از پایان 26

 


