
 

 

  بسمه تعالی                                                                                                         

  

    دانشگاه زابل 1401-1400آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی  تقویم نسخه نهایی

  زمان     فرایند     

  انتخاب واحد  به تفکیک ورودي

   9/11/1400و ماقبل:  97ورودي 
  10/11/1400: 98ورودي 
  11/11/1400: 99ورودي 
  12/11/1400: 1400ورودي 

  13/11/1400 ها:کلیه ورودي
  13/11/1400لغایت 9/11/1400    ثبت نام دانشجویان مهمان

  7/11/1400لغایت  2/11/1400  مهلت تقاضاي مرخصی تحصیلی
  16/11/1400  هاشروع کالس

  5/12/1400لغایت  30/11/1400  دروس)حذف و اضافه (ترمیم 
  11/3/1401لغایت 1401/3/4  واحد) 12حذف اضطراري یا حذف تک درس (حداقل واحد باقیمانده در ترم 

  1401/3/18لغایت  1/3/1401  ارزشیابی اساتید
  11/3/1401  آخرین مهلت درخواست حذف نیمسال تحصیلی

  18/3/1401  هاپایان کالس
  2/4/1401لغایت  21/3/1401  امتحانات

  یک هفته بعد از تاریخ امتحان درس  درخواست حذف پزشکی
  آخرین مهلت تکمیل فرم کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد و دانشگاه:

*کمیسیون موارد خاص دانشگاه جهت بازگشت به تحصیل و تمدید سنوات تحصیلی و ارفاقی نظام 
  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته. 6ترم کارشناسی و   11وظیفه ویژه دانشجویان ترم 

* کمیسیون موارد خاص استان جهت تمدید سنوات تحصیلی و ارفاقی نظام وظیفه ویژه دانشجویان 
  کاردانی و کارشناسی ناپیوسته. 7کارشناسی و ترم  12ترم 

  13/11/1400لغایت  2/11/1400

مقطع کارشناسی و  10و  9 آخرین مهلت درخواست جهت افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان ترم
  مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته از شوراي آموزشی دانشگاه 5دانشجویان ترم 

2/11/1400  

 

 باشد. می دانشجو برعهده آن رعایت عدم از ناشی عواقب گونه هر مسئولیت و است الزامی آموزشی در تقویم مقرر هاي زمان رعایت 

 شود.وجود ندارد و عدم انتخاب واحد، انصراف از تحصیل تلقی می انتخاب واحد حضوري تحت هیج شرایطی 

 هاي ثابت و متغیر را درپی خواهد داشت.هاي نوبت دوم (شبانه) پس از مهلت حذف و اضافه، پرداخت شهریهحذف ترم دانشجویان دوره 

  :13/11/1400لغایت  9/11/1400انتقال توام با تغییر رشته داخل و خارج دانشگاه   

    معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه                                                                                                                       



 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه زابل 1400-1401سال تحصیلی دومنیمسال  تقویم آموزشی  
 

 

 :حاتیتوض

 آن بر عهده دانشجو  تیرعااز عدم  یهرگونه عواقب ناش تیاست و مسئول یالزام یآموزش میمقرر در تقو یزمان ها تیرعا

 باشد. یم

 اعالم شده به منزله عدم مراجعه دانشجو محسوب  یوجود ندارد و عدم انتخاب واحد در بازه زمان یطیشرا چیتحت ه یانتخاب واحد حضور

 . شودیم

 انشگاه زابل که در د یتخصص یارشد و دکتر یدوره کارشناس یاجرا یها نامه وهیبر اساس ش یآموزش نیقوان هیذکر است، کل انیشا

 .  گرددیدر دسترس است، اجرا م ها نامه نییدانشگاه و در بخش آ یلیتکم التیتحص  تیریمد یتارنما

 تقویم فوق، به  سبراسا 2/4/1401تا تاریخ  1400-1401 دوم  مسالیدر ن انیدانشجو یآموزش یندهایبه خاتمه فرآ تیبا عنا

 اده نخواهد شد.اثر د بیترت خیتاردرخواست های پس از این 
 

 زمان فرآیند

 9/11/1400و قبل از آن: 97ورودی  انتخاب واحد

 10/11/1400:  98 یورود

 11/11/1400:  99 یورود

 12/11/1400:  1400 یورود

 11/1400/ 13ها : یورود هیکل

از شورای تحصیالت تکمیلی و کمیسیون ارائه درخواست تمدید سنوات  آخرین مهلت 

 دانشگاه موارد خاص

5/11/1400 

 1400/ 5/11  1400 -1401آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی نیمسال دوم 

 16/11/1400 شروع کالسها

 5/12/1400لغایت  30/11/1400 حذف و اضافه )ترمیم دروس(

 21/1/1401لغایت   14/1/1401 مجوز برای شرکت درآزمون جامع دکتری درخواست

 

 24/2/1401 1400ورودی دانشجویان آخرین مهلت تعیین استاد راهنما برای 

 18/3/1401لغایت  1/3/1401 ارزشیابی اساتید

 11/3/1401 آخرین مهلت حذف تک درس یا نیمسال تحصیلی

دانشجویان قبول در دانشکده برای   یتخصص یدکتر  شنهادهیپ یمهلت بررس نیآخر

  1400شده در آزمون جامع آبان و آذر 

2/4/1401 

در دانشکده برای  آخرین مهلت بررسی پیشنهاده دانشجویان کارشناسی ارشد 

  99ورودی بهمن دانشجویان 

2/4/1401 

 18/3/1401 پایان کالسها

 2/4/1401لغایت  21/3/1401 امتحانات

 یک هفته  بعد از تاریخ امتحان درس درخواست حذف پزشکیآخرین مهلت 

 16/6/1401 نامه و رسالهآخرین مهلت اعالم آمادگی دفاع از پایان

 20/7/1401 نامه و رسالهآخرین مهلت دفاع از  پایان


