بسمه تعالي

دانشگاه شهید بهشتي

تقویم آموزشي سال تحصیلي 1399-1400
تقویم آموزشي نیمسال اول سال تحصیلي1399 -1400
انتخاب واحد

شنبه  15شهریور ماه تا سه شنبه  18شهریور ماه 1399

شروع کالسها

شـنبه  22شهریور ماه 1399

حذف و اضافه

یکشنـبـه و دوشنبه  30و  31شهریور ماه 1399

آخرین مهلت ثبت درخواست حذف تکدرس

دوشنبه  1دی ماه 1399

پایان کالسها

چـهارشنبه  10دی ماه 1399

امتحانات

شـنبه  13دی ماه تا چهارشنبه  24دی ماه 1399

امتحانات گروه معارف اسالمي

یـکشنبه  14دی ماه و سه شنبه  23دی ماه 1399

زمان بندی انتخاب واحد
دانشجویان دوره

دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلي

کارشناسي

( ارشد و دکتری)

شنـبـه  15شهریورماه  ،1399از  10صبح

ورودهای  96و ماقبل

کلیه ورودیها

یکشـنبه  16شهریورماه  ،1399از  9صبح

ورودی  97و ماقبل

کلیه ورودیها

دوشـنبه  17شهریورماه  ،1399از  9صبح

ورودی  98و ماقبل

کلیه ورودیها

روز و ساعت

سه شنبه  18شهریورماه  ،1399از  9صبح

کلیه ورودی ها و دانشجویاني که کاربرگ نظرسنجي اساتید را در نیمسال دوم  98-99در
موعد مقرر تکمیل ننموده اند.

یادآوریهای مهم:
.1

آن دسته از دانشجویان مشمول پرداخت شهریه که دارای بدهی مالی هستند باید قبل از زمان انتخاب واحدد

نسبت به تعیین تکلیف وضعیت شهریه خود با امور مالی دانشگاه هماهنگی الزم را انجام دهند ،در غیدر ایدن
صورت ثبت نام و انتخاب واحد برای ایشان میسر نیست.
.2

آن دسته از دانشجویانی که در مهلت مقرر اعالم شده ،کاربرگ نظرسنجی اسداتید را تکمیدل ننمدودهاندد ،در
آخرین روز انتخاب واحد مجاز به اخذ واحد خواهند بود.

.3

آن دسته از دانشجویانی که در هر نیمسال تحصیلی در زمان مقرر تعیین شده ،بدون کسب اجازه از دانشدگاه
ثبتنام و انتخاب واحد ننمایند ،منصرف از تحصیل محسوب میشوند و حق ادامه تحصیل ندارند.

.4

دانشجویان ،مجاز به انتخاب واحد کمتر از حد نصاب تعیین شده در آییننامههای آموزشی(برحسب سال ورود
و مقطع) نیستند ،مگر به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو که باید به تایید گروه ،واحد آموزشی و مدیریت
خدمات آموزشی دانشگاه برسد.

معاونت آموزشي دانشگاه

بسمه تعالي

دانشگاه شهید بهشتي

تقویم آموزشي سال تحصیلي 1399 -1400
تقویم آموزشي نیمسال دوم سال تحصیلي1399 -1400
انتخاب واحد

شنبه  4بهمن ماه تا سه شنبه  7بهمن ماه 1399

شروع کالسها

شـنبه  11بهمن ماه 1399

حذف و اضافه

یکشنبه و دوشنبه  19و  20بهمن ماه 1399

آخرین مهلت ثبت درخواست حذف تکدرس

دوشنبه  3خرداد ماه 1400

پایان کالسها

چهارشنبه  12خرداد 1400

امتحانات

سه شنبه  18خرداد تا دوشنبه  31خرداد 1400

امتحانات گروه معارف اسالمي

یکشنبه  23خرداد و یکشنبه  30خرداد 1400

زمان بندی انتخاب واحد
دانشجویان دوره

دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلي

کارشناسي

( ارشد و دکتری)

شنـبـه  4بهمن ماه  ،1399از  10صبح

ورودهای  97وماقبل

کلیه ورودی ها

یکشنـبه  5بهمن ماه  ،1399از  9صبح

ورودی  98و ماقبل

کلیه ورودی ها

دوشـنبه  6بهمن ماه  ،1399از  9صبح

ورودی  99و ماقبل

کلیه ورودی ها

روز و ساعت

سه شنبه  7بهمن ماه  ،1399از  9صبح

کلیه ورودیهـا و دانشجــویاني که کاربرگ نظرسنجـي اساتید را در نیمسال اول
 1399 -1400در موعد مقرر تکمیل ننمودهاند.

یادآوریهای مهم:
.1

آن دسته از دانشجویان مشمول پرداخت شهریه که دارای بدهی مالی هستند باید قبل از زمان انتخاب واحد نسدبت

به تعیین تکلیف وضعیت شهریه خود با امور مالی دانشگاه هماهنگی الزم را انجام دهند ،در غیر این صورت ثبت نام
و انتخاب واحد برای ایشان میسر نیست.
.2

آن دسته از دانشجویانی که در مهلت مقرر اعالم شده ،کاربرگ نظرسنجی اساتید را تکمیل ننمودهاند ،در آخرین روز
انتخاب واحد مجاز به اخذ واحد خواهند بود.

.3

آن دسته از دانشجویانی که در هر نیمسال تحصیلی در زمان مقرر تعیین شده ،بدون کسب اجازه از دانشگاه ثبتنام
و انتخاب واحد ننمایند ،منصرف از تحصیل محسوب میشوند و حق ادامه تحصیل ندارند.

.4

دانشجویان ،مجاز به انتخاب واحد کمتر از حد نصاب تعیین شده در آییننامدههدای آموزشی(برحسدب سدال ورود و
مقطع) نیستند ،مگر به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو که باید به تایید گروه ،واحد آموزشی و مدیریت خدمات
آموزشی دانشگاه برسد.

معاونت آموزشي دانشگاه

دانشگاه شهید بهشتي

بسمه تعالي

تقویم آموزشي دوره تابستان 1400

تقویم آموزشي دوره تابستان 1399-1400
انتخاب واحد

سه شنبه  18خرداد لغایت دوشنبه  14تیر 1400

شروع کالسها

شـنبه  19تیرماه 1400

حذف درس

شنبه  19تیر ماه تا چهارشنبه  27مرداد ماه 1400

پایان کالسها

چهارشنبه  27مرداد ماه 1400

امتحانات

شنبه  30مرداد ماه تا چهارشنبه  3شهریور ماه 1400

معاونت آموزشي دانشگاه

