دانـشـگاه شـهیـد بـهشتی
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
 141400401400-1401 11تقــویم تفصیلی آموزشی سال تحصیلی 1400-1401
ردیـف

نـیـمسال اول سـال تـحصیـلی 1400-1401

1

تعریف و تکمیل برنامه نهایی هفتگی و امتحانات توسط واحد آموزشی

شنبه  19تیرماه تا چهارشنبه  17شهریورماه 1400

2

آخرین مهلت بررسی درخواست مهمانی کامل دانشجویان به سایردانشگاه ها

سه شنبه  15تیر ماه 1400

3

مهلت ثبت و تایید درخواست مرخصی تحصیلی توسط دانشجو

شنبه  6شهریورماه تا دوشنبه  22شهریورماه 1400

4

آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست مرخصی تحصیلی توسط
واحد آموزشی
آخرین مهلت ثبت درخواست تغییر رشته داخلی توسط دانشجو

شنبه  27شهریورماه 1400
شنبه  12تیر ماه 1400

6

آخرین مهلت بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان توسط واحد آموزشی

چهارشنبه  17شهریورماه 1400

7

انتخاب واحد

شنبه  20شهریورماه تا دوشنبه  22شهریورماه 1400

8

شروع کالسها

شنبه  27شهریورماه 1400

9

حذف و اضافه و ثبتنام مهمان تکدرس

شنبه و یکشنبه  3و  4مهرماه 1400

10

زمان ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

پنجشنبه  2دیماه تا پنجشنبه  16دیماه 1400

11

آخرین مهلت ثبت و تائیید درخواست صدور مجوز برگزاری امتحان ارزیابی جامع
دانشجویان دکتری توسط دانشجو
آخرین مهلت بررسی و ارسال درخواست صدور مجوز برگزاری امتحان ارزیابی جامع
دانشجویان دکتری توسط واحد آموزشی

دوشنبه  6دیماه 1400

13

آخرین مهلت برگزاری ارزیابی جامع دانشجویان دکتری توسط واحدهای آموزشی

14

آخرین مهلت ثبت و تائید درخواست حذف تکدرس توسط دانشجو

چهارشنبه  1دیماه 1400

15

آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست حذف تکدرس دانشجو
توسط واحد آموزشی
آخرین مهلت ثبت و تائید درخواست حذف نیمسال /وقفه تحصیلی توسط دانشجو

یکشنیه  5دیماه 1400

17

آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست حذف نیمسال /وقفه
تحصیلی دانشجو توسط واحد آموزشی

5

12

16

از زمان دریافت درخواست دانشجو با رعایت فاصله
زمانی ( 6روز کاری) تا برگزای ارزیابی جامع
( چهارشنبه  22بهمن )1400
( این شش روز کاری صرفا از زمان تایید معاونت
محترم آموزشی واحد درسیستم گلستان محاسبه می
شود).
چهارشنبه  29دیماه 1400

شنبه  11دیماه 1400
چهارشنبه  15دی ماه 1400

دانـشـگاه شـهیـد بـهشتی
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
تقـویم تفصیلی آموزشی سال تحصیلی 1400-1401

ردیف

18
19

نـیـمسال اول سـال تـحصیـلی 1400-1401
چهارشنبه  15دی ماه 1400
آخرین مهلت ارسال درخواست سنوات تحصیلی از واحدهای آموزشی به
آموزش کل برای نیمسال آینده
چهارشنبه  15دی ماه 1400
پایان کالسها

20

زمان امتحانات پایان نیمسال

شنبه  18دیماه تا چهارشنبه  29دیماه 1400

21

تاریخ درج و اعالم نمرات توسط استاد

22

آخرین مهلت ثبت و تائید درخواست صدور مجوز دفاع از رساله مقطع دکتری
توسط دانشجو
آخرین مهلت بررسی و ارسال درخواست صدور مجوز دفاع از رساله مقطع
دکتری توسط واحد آموزشی

از زمان امتحان هر درس حداکثر به مدت
 10روز کاری (مقطع کارشناسی)،
یکماه (مقاطع تحصیالت تکمیلی)
شنبه  2بهمنماه 1400

24

آخرین مهلت ثبت و تائید درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه مقطع
کارشناسیارشد توسط دانشجو
آخرین مهلت بررسی و تائید درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه مقطع
کارشناسیارشد توسط واحد آموزشی

26

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

23

25

از زمان دریافت درخواست دانشجو با رعایت فاصله زمانی
( 6روز کاری) تا برگزای جلسه دفاع
( چهارشنبه  20بهمن )1400
( این شش روز کاری صرفا از زمان تایید معاونت محترم
آموزشی واحد درسیستم گلستان محاسبه می شود).
چهارشنبه  20بهمنماه 1400
از زمان دریافت درخواست دانشجو با رعایت فاصله زمانی
( 3روز کاری) تا برگزای جلسه دفاع
( دوشنبه  25بهمن ماه )1400
( این سه روز کاری صرفا از زمان تایید معاونت محترم
آموزشی واحد درسیستم گلستان محاسبه می شود).
شنبه  30بهمنماه 1400

معاونت آموزشی دانشگاه

دانـشـگاه شـهیـد بـهشتی
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
تقـویم تفصیلی آموزشی سال تحصیلی 1400-1401
ردیـف

نـیـمسال دوم سـال تـحصیـلی 1400-1401

1

تعریف و تکمیل برنامه نهایی هفتگی و امتحانات توسط واحد آموزشی

شنبه  13آذرماه تا چهارشنبه  6بهمنماه 1400

2

مهلت ثبت و تایید درخواست مرخصی تحصیلی توسط دانشجو

شنبه  2بهمنماه تا دوشنبه  11بهمنماه 1400

3

آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست مرخصی تحصیلی
توسط واحد آموزشی
آخرین مهلت ثبت درخواست تغییر رشته داخلی توسط دانشجو

چهار شنبه  13بهمنماه 1400
شنبه  11دیماه 1400

5

آخرین مهلت بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان توسط واحد آموزشی

چهارشنبه  6بهمن ماه 1400

6

انتخاب واحد

شنبه  9بهمنماه تا دوشنبه  11بهمنماه 1400

7

شروع کالسها

شنبه  16بهمنماه 1400

8

حذف و اضافه و ثبتنام مهمان تکدرس

یکشنبه و دوشنبه  24و  25بهمنماه 1400

9

زمان ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

پنجشنبه  5خرداد ماه  1401تا پنجشنبه  19خرداد ماه 1401

10

آخرین مهلت ثبت و تائیید درخواست صدور مجوز برگزاری امتحان ارزیابی جامع
دانشجویان دکتری توسط دانشجو
آخرین مهلت بررسی و ارسال درخواست صدور مجوز برگزاری امتحان ارزیابی
جامع دانشجویان دکتری توسط واحد آموزشی

چهار شنبه 11خرداد ماه 1401

12

آخرین مهلت برگزاری ارزیابی جامع دانشجویان دکتری توسط واحدهای
آموزشی
آخرین مهلت ثبت و تائید درخواست حذف تکدرس توسط دانشجو

4

11

13
14
15
16
17

آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست حذف تکدرس دانشجو
توسط واحد آموزشی
آخرین مهلت ثبت و تائید درخواست حذف نیمسال/وقفه تحصیلی توسط
دانشجو
آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست حذف نیمسال/وقفه
تحصیلی دانشجو توسط واحد آموزشی
آخرین مهلت ارسال درخواست سنوات تحصیلی از واحدهای آموزشی به آموزش
کل برای نیمسال آینده

از زمان دریافت درخواست دانشجو با رعایت فاصله زمانی (6
روز کاری) تا برگزای ارزیابی جامع
( چهارشنبه  1تیر ماه )1401
( این شش روز کاری صرفا از زمان تایید معاونت محترم
آموزشی واحد درسیستم گلستان محاسبه می شود).
چهارشنبه  8تیر ماه 1401

چهارشنبه  4خردادماه 1401
دوشنبه  9خرداد ماه 1401
دوشنبه  16خرداد ماه 1401
چهارشنبه  18خرداد ماه 1401
چهارشنبه  19مردادماه 1401

دانـشـگاه شـهیـد بـهشتی
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
تقـویم تفصیلی آموزشی سال تحصیلی 1400-1401

ردیف

نـیـمسال دوم سـال تـحصیـلی 1400-1401

18

پایان کالسها

چهارشنبه  18خرداد ماه 1401

19

زمان امتحانات پایان نیمسال

شنبه  21خرداد ماه  1401تا چهارشنبه  1تیرماه 1401

20

تاریخ درج و اعالم نمرات توسط استاد

21

آخرین مهلت ثبت و تائید درخواست صدور مجوز دفاع از رساله مقطع دکتری
توسط دانشجو
آخرین مهلت بررسی و ارسال درخواست صدور مجوز دفاع از رساله مقطع
دکتری توسط واحد آموزشی

از زمان امتحان هر درس حداکثر به مدت  10روز کاری
(مقطع کارشناسی) ،یکماه (مقاطع تحصیالت تکمیلی)
سه شنبه  1شهریورماه 1401

23

آخرین مهلت ثبت و تائید درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه مقطع
کارشناسیارشد توسط دانشجو
آخرین مهلت بررسی و تائید درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه مقطع
کارشناسیارشد توسط واحد آموزشی

25

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

22

24

از زمان دریافت درخواست دانشجو با رعایت فاصله
زمانی ( 6روز کاری) تا برگزای جلسه دفاع
(چهار شنبه  23شهریور ماه )1401
( این شش روز کاری صرفا از زمان تایید معاونت محترم
آموزشی واحد درسیستم گلستان محاسبه می شود).
سه شنبه  22شهریور ماه 1401
از زمان دریافت درخواست دانشجو با رعایت فاصله
زمانی ( 3روز کاری) تا برگزای جلسه دفاع
( یکشنبه  27شهر یور ماه )1401
( این سه روز کاری صرفا از زمان تایید معاونت محترم
آموزشی واحد درسیستم گلستان محاسبه می شود).
چهارشنبه  30شهریورماه 1401

معاونت آموزشی دانشگاه

