
 باسمه تعالی

 )کلیه مقاطع( زنجاندانشگاه  1400-1401ی تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیل

 ماه  هفته  شنبه  یکشنبه  دوشنیه  سه شنبه  چهار شنبه  پنج شنبه  جمعه 

 شهریور  001 ثبت نام .می باشد 1400 شهریور ماه 16شهریور تا روز  14روز  از 1400-1401ی وع ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلشر

  31  مهر 1  2
  واضافهف حذ

30  
  حذف واضافه

29  28  27  
  شروع کالسها

 هفته اول

  3 4 اربعین حسینی 5 6 7 8 9
 حذف تکدرس آغاز

 مهر هفته دوم

 
شهادت امام 15 16

 )ع( رضا
رحلت حضرت رسول  13 14

 )ص(اکرم 

  هفته سوم 10 11 12

 هفته چهارم 17 18 19 20 21 22 23

 هفته پنجم 24 25 26 27 28 29 30

والدت حضرت  2 3 4 5 6 7

حضرت  -)ص(رسول 
 )ع(امام صادق 

 آبان هفته ششم آبان 1

 هفته هفتم 8 9 10 11 12 13 14

 هفته هشتم 15 16 17 18 19 20 21

 هفته نهم 22 23 24 25 26 27 28

 هفته دهم 29 30 آذر 1 2 3 4 5

 آذر هفته یازدهم 6 7 8 9 10 11 12

 هفته دوازدهم 13 14 15 16 17 18 19

26 25 24 23 22 21 20  
 آغاز ارزشیابی

 هفته سیزدهم

 هفته چهاردهم 27 28 29 30 دي 1 2 3

10 9 8  
 حذف تکدرس پایان

 دي هفته پانزدهم 4 5 6 7

شهادت حضرت  16 17

 )س(فاطمه
15 

 پایان کالسها

 هفته شانزدهم 11 12 13 14

24 23 22  
امتحانات دروس 

 عمومی

21  
 شروع امتحانات

20  
  جبرانی و تکمیلی

 پایان ارزشیابی

19  
 جبرانی و تکمیلی

18  
 جبرانی و تکمیلی

 هفدهمهفته 

  29 30 نبهم 1
 امتحانات روس

 عمومی

 هجدهمهفته  25 26 27 28

8 7 6  
 پایان امتحانات

 بهمن نوزدهمهفته  2 3 4 5

 ین نامه هاي آموزشی و مجوزهاي ثبت نام الکترونیک از طریق سامانه گلستان صورت گرفته و ثبت نام دانشجویان مجاز به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آئ
 .در صورت عدم ثبت نام دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود. مربوطه الزامی است

 باید توسط کارشناسان آموزشی در دانشکده ها انجام شود) مشروطی(نهایی به منظور رفع اشکاالت آموزشی انتخاب واحد درسی نهایی و وضعیت دانشجو  کنترل. 

  روز پس از امتحان هر درس است 30و  20، 10مهلت اعالم نمرات و ثبت در سامانه دانشگاه توسط اساتید محترم براي دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري به ترتیب.  
  می باشد دو روز قبل از شروع ترم آتیآخرین مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري واجد شرایط. 

  زنجان معاونت آموزشی دانشگاه                                                                                                                                



 باسمه تعالی

 )کلیه مقاطع( زنجاندانشگاه  1399-1400سال تحصیلی دومتقویم آموزشی نیمسال 

 ماه هفته شنبه یکشنبه دوشنیه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
 بهمن 002 ثبت نام .می باشد 1400 ماه بهمن 12تا روز بهمن  10روز  از 1400-1401ی سال تحصیل دومشروع ثبت نام نیمسال 

22  
  پیروزي انقالب اسالمی

21  20  19  18  17  16  
  شروع کالسها

 هفته اول

والدت حضرت  26 27 28 29
 )ع( علی

25 24  
 حذف واضافه

23  
 حذف واضافه

 هفته دوم

 هفته سوم 30 اسفند 1 2 3 4 5 6

مبعث حضرت  10 11 12 13

 )ص(رسول اکرم 

 اسفند هفته چهارم 7 8 9

 هفته پنجم 14 15 16 17 18 19 20

27  
 1400پایان کالسها در 

 هفته ششم 21 22 23 24 25 26

19 18 17 16 15 14  
 1401شروع کالسها در 

13   
  روز طبیعت

 نفروردی  هفته هفتم

 هفته هشتم 20 21 22 23 24 25 26

 هفته نهم 27 28 29 30 31 اردیبهشت 1 2

شهادت حضرت  4 5 6 7 8 9
 )ع(علی

 هفته دهم 3

 تاردیبهش هفته یازدهم 10 11 12 عید فطر 13 عید فطر 14 15 16

 هفته دوازدهم 17 18 19 20 21 22 23

30 29 28 27 26 25 24  
 آغاز ارزشیابی

 هفته سیزدهم

 هفته چهاردهم 31 خرداد 1 2 3 4 5 6

13 12 11  
 حذف تکدرس انیپا

 خرداد هفته پانزدهم 7 8 9 10

20 19 18  
 پایان کالسها

17 16 15 
 قیام خرداد

 رحلت امام 14
 )ره(خمینی

 هفته شانزدهم

27 26 25  
 روسدامتحانات 

 عمومی

24  
 شروع امتحانات

23  
 جبرانی و تکمیلی

 پایان ارزشیابی

22  
 جبرانی و تکمیلی

21  
 جبرانی و تکمیلی

 هفته هفدهم

  تیر 1 2 3
 روسدامتحانات 

 عمومی

 هفته هجدهم 28 29 30 31

   7  
 پایان امتحانات

 تیر هفته نوزدهم 4 5 6

 مجوزهاي و آموزشی هاي نامه آئین و مقررات اساس بر تحصیلی مقاطع کلیه در تحصیل به مجاز دانشجویان نام ثبت و گرفته صورت گلستان سامانه طریق از الکترونیک نام ثبت 
  .شود می محسوب تحصیل از منصرف دانشجو نام ثبت عدم صورت در. است الزامی مربوطه

 باید توسط کارشناسان آموزشی در دانشکده ها انجام شود) مشروطی(آموزشی انتخاب واحد درسی نهایی و وضعیت دانشجو ع اشکاالت رف منظور به یکنترل نهای.  
 هر درس است امتحان از پس روز 30 و 20 ،10 ترتیب به دکتري و ارشد کارشناسی کارشناسی، دروس براي محترم اساتید توسط دانشگاه سامانه در ثبت و نمرات اعالم مهلت.  
 باشد می آتی ترم شروع از قبل روز دو شرایط واجد دکتري و ارشد کارشناسی دانشجویان نامه پایان از دفاع مهلت آخرین.  

 معاونت آموزشی دانشگاه زنجان                                                                                                                                                                               


