
 

 

 دانـشـگاه شـهیـد بـهشتی

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 1401-1402 ویم تفصیلی آموزشی سال تحصیلیــتق 1401-141400401400 11

 

 1401-1402 لیـحصیـال تـمسال اول سـیـن فـردی

 1401شهریورماه  16چهارشنبه  لغایتتیرماه  18شنبه  آموزشی توسط واحد برنامه نهایی هفتگی و امتحانات تعریف و تکمیل 1

 1401 تیر ماه 15شنبه چهار به سایردانشگاه ها بررسی درخواست مهمانی کامل دانشجویانآخرین مهلت  2

 1401شهریورماه  21شنبه دو لغایتشهریورماه  5شنبه  توسط دانشجو مرخصی تحصیلیمهلت ثبت و تایید درخواست  3

توسط  ،و اعالم نظر در خصوص درخواست مرخصی تحصیلیبررسی آخرین مهلت  4
 واحد آموزشی

 1401شهریورماه  27یکشنبه 

 1401 تیر ماه 15چهارشنبه  توسط دانشجو، داخلیتغییر رشته درخواست آخرین مهلت ثبت  5

 1401شهریورماه  16چهارشنبه  توسط واحد آموزشی، آموزشی دانشجویانآخرین مهلت بررسی وضعیت  6

شهریورماه  21دوشنبه لغایت شهریورماه  19شنبه  انتخاب واحد 7
1401 

 1401شهریورماه  27شنبه یک هاشروع کالس 8

 1401مهرماه  4و 2 دوشنبهشنبه و  نام مهمان تکدرسو ثبت حذف و اضافه 9

 1401ماه دی 15پنجشنبه لغایت ماه دی 1پنجشنبه  توسط دانشجویان دیاسات یابیزمان ارزش 10

 جامعارزیابی برگزاری امتحان  درخواست صدور مجوز ثبت و تائیید آخرین مهلت 11
 دانشجوتوسط  ،دانشجویان دکتری

 1401ماه دی 5دوشنبه 

جامع  یابیامتحان ارز یدرخواست صدور مجوز برگزار بررسی و ارسالمهلت آخرین  12
 واحد آموزشیتوسط  ،یدکتر انیدانشجو

فاصله  تیدرخواست دانشجو با رعا افتیاز زمان در
 جامع یابیارز یگزار( تا بیروز کار 6) یزمان

 (1401 دی 21) چهارشنبه 
) این شش روز کاری صرفا از زمان تایید معاونت 

محترم آموزشی  واحد  درسیستم گلستان محاسبه می 
 شود.(

 1401 ماهید 28چهارشنبه  یآموزش یتوسط واحدها ،یدکتر انیدانشجو جامع یابیارز یمهلت برگزار نیآخر 13

 1401 آذر ماه 30چهارشنبه  توسط دانشجو ،آخرین مهلت ثبت و تائید درخواست حذف تکدرس 14

دانشجو  ،آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست حذف تکدرس 15
 توسط واحد آموزشی

 1401ماه دی 5 دوشنبه

 1401ماه دی 10شنبه  توسط دانشجو ،آخرین مهلت ثبت و تائید درخواست حذف نیمسال/ وقفه تحصیلی 16

آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست حذف نیمسال/ وقفه  17
 توسط واحد آموزشی ،تحصیلی دانشجو

 1401ماه  ید 14چهارشنبه 
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 1401-1402نـیـمسال اول سـال تـحصیـلی  ردیف

آخرین مهلت ارسال درخواست سنوات تحصیلی از واحدهای آموزشی به  18
 آموزش کل برای نیمسال آینده

 1401ماه  ید14چهارشنبه 

 1401دی ماه  14چهارشنبه  هاپایان کالس 19

 1401ماه دی 28چهارشنبه  لغایتماه دی 17شنبه  نیمسالزمان امتحانات پایان  20

 از زمان امتحان هر درس حداکثر به مدت تاریخ درج و اعالم نمرات توسط استاد 21

 روز کاری )مقطع کارشناسی(،  10 

 )مقاطع تحصیالت تکمیلی( ماهیک

 ،دکتریآخرین مهلت ثبت و تائید درخواست صدور مجوز دفاع از رساله مقطع  22
 توسط دانشجو

 1401ماه بهمن 1شنبه 

درخواست صدور مجوز دفاع از رساله مقطع  بررسی و ارسالمهلت  نیآخر 23
 واحد آموزشی توسط ،یدکتر

 یفاصله زمان تیدرخواست دانشجو با رعا افتیاز زمان در
 جلسه دفاع ی( تا برگزایروز کار 6)

 (1401بهمن  23یکشنبه ) 
صرفا از زمان تایید معاونت محترم ) این شش روز کاری 

 آموزشی واحد درسیستم گلستان محاسبه می شود.(

درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه مقطع  ثبت و تائیدآخرین مهلت  24
 دانشجوتوسط  ،ارشدکارشناسی

 1401ماه بهمن 19چهارشنبه 

نامه مقطع  انیدرخواست صدور مجوز دفاع از پا دیو تائ بررسیمهلت  نیآخر 25
 واحد آموزشیتوسط  ،ارشدیکارشناس

 یفاصله زمان تیدرخواست دانشجو با رعا افتیاز زمان در
 جلسه دفاع ی( تا برگزایروز کار 3)

 (1401بهمن ماه  25 سه شنبه) 
) این سه روز کاری صرفا از زمان تایید معاونت محترم 

 آموزشی  واحد درسیستم گلستان محاسبه می شود.(

 1401ماه بهمن 30شنبه یک  آخرین مهلت برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه و رساله  26
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 دانـشـگاه شـهیـد بـهشتی

 آموزشی و تحصیالت تکمیلیمعاونت 

 1401-1402 سال تحصیلی ویم تفصیلی آموزشیـتق                                              

 1401-1402نـیـمسال دوم سـال تـحصیـلی  ردیـف

 1401ماه بهمن 5چهارشنبه  لغایتآذرماه  12شنبه  تعریف و تکمیل برنامه نهایی هفتگی و امتحانات توسط واحد آموزشی 1

 1401ماه بهمن 10دوشنبه  لغایتماه بهمن 1شنبه  مهلت ثبت و تایید درخواست مرخصی تحصیلی توسط دانشجو 2

آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست مرخصی تحصیلی توسط  3
 واحد آموزشی

 1401ماه بهمن 16یکشنبه 

 1401آذر ماه  15 سه شنبه توسط دانشجو ،داخلیتغییر رشته درخواست آخرین مهلت ثبت  4

 1401بهمن ماه  5چهارشنبه  توسط واحد آموزشی ،آخرین مهلت بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان 5

 1401ماه بهمن 10دوشنبه  لغایتماه بهمن 8شنبه  انتخاب واحد 6

 1401ماه بهمن 16شنبه یک هاشروع کالس 7

 1401ماه بهمن 24و  23یکشنبه و دوشنبه  مهمان تکدرسنام حذف و اضافه و ثبت 8

 1402خرداد ماه  18پنجشنبه  لغایتخرداد ماه  4پنجشنبه  توسط دانشجویان دیاسات یابیزمان ارزش 9

درخواست صدور مجوز برگزاری امتحان ارزیابی جامع  تائیدآخرین مهلت ثبت و  10
 توسط  دانشجو ،دانشجویان دکتری

 1402 مرداد ماه 4شنبه چهار  

جامع  یابیامتحان  ارز یدرخواست صدور مجوز برگزار بررسی و ارسالمهلت آخرین  11
 واحد آموزشیتوسط  ،یدکتر انیدانشجو

 6از زمان دریافت درخواست دانشجو با رعایت فاصله زمانی )
 روز کاری( تا برگزای ارزیابی جامع

 (1402 مرداد ماه 24 سه شنبه) 

کاری صرفا از زمان تایید معاونت محترم ) این شش روز 
 آموزشی واحد درسیستم گلستان محاسبه می شود.(

 1402 مرداد ماه 31شنبه سه  یآموزش یتوسط واحدها ،یدکتر انیدانشجو جامع یابیارز یمهلت برگزار نیآخر 12

13 

 

 1402ماه دخردا 3چهارشنبه  توسط دانشجو ،آخرین مهلت ثبت و تائید درخواست حذف تکدرس

دانشجو  ،آخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست حذف تکدرس 14
 توسط واحد آموزشی

 1402خرداد ماه  8دوشنبه 

 1402خرداد ماه  13شنبه  توسط دانشجو ،/وقفه تحصیلیآخرین مهلت ثبت و تائید درخواست حذف نیمسال 15

/وقفه درخواست حذف نیمسالآخرین مهلت بررسی و اعالم نظر در خصوص  16
 توسط واحد آموزشی ،دانشجو تحصیلی

 1402خرداد ماه  17چهارشنبه 

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

 1402 شهریور ماه 1چهارشنبه 
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 1401-1402نـیـمسال دوم سـال تـحصیـلی  ردیف

 1402خرداد ماه  17چهارشنبه  هاپایان کالس 18

 1402 خرداد ماه 31شنبه چهارلغایت  1402خرداد ماه  20شنبه  زمان امتحانات پایان نیمسال 19

)مقطع  یروز کار 10از زمان امتحان هر درس حداکثر به مدت  تاریخ درج و اعالم نمرات توسط استاد 20
 (یلیتکم التی)مقاطع تحص ماهکی(، یکارشناس

آخرین مهلت ثبت و تائید درخواست صدور مجوز دفاع از رساله مقطع  21
 توسط دانشجو ،دکتری

 1402شهریورماه  1 چهارشنبه

درخواست صدور مجوز دفاع از رساله  بررسی و ارسالمهلت  نیآخر 22
 واحد آموزشی توسط ،یمقطع دکتر

روز  6) یفاصله زمان تیدرخواست دانشجو با رعا افتیاز زمان در
 جلسه دفاع ی( تا برگزایکار

 (1402شهریور ماه  21 شنبه سه)
) این شش روز کاری صرفا از زمان تایید معاونت محترم آموزشی  

 واحد  درسیستم گلستان محاسبه می شود.(
دفاع از پایان نامه آخرین مهلت ثبت و تائید درخواست صدور مجوز  23

 توسط دانشجو ،ارشدمقطع کارشناسی
 1402شهریور ماه  22 چهارشنبه

نامه  انیدرخواست صدور مجوز دفاع از پا دیو تائ بررسیمهلت  نیآخر 24
 واحد آموزشیتوسط  ،ارشدیمقطع کارشناس

روز  3) یفاصله زمان تیدرخواست دانشجو با رعا افتیاز زمان در
 جلسه دفاع ی( تا برگزایکار

 (1402شهریورماه  26یکشنبه )
) این سه روز کاری صرفا از زمان تایید معاونت محترم آموزشی  

 واحد  درسیستم گلستان محاسبه می شود.(
 1402شهریورماه 29چهارشنبه  آخرین مهلت برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه و رساله  25
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