هفته

فعالیت آموزشی
برنامهریزی اولیه مدیران گروه و تائید نهایی از طرف دانشكده

قبل از شروع نیمسال تا 06/ 18

نهایی شدن برنامه گروهها و ثبت در سامانه گلستان جهت انتخاب واحد اصلی
ثبت درخواستهای مرخصی تحصیلی در سامانه گلستان (کلیه مقاطع )
انتخاب واحد دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان در تمام مقاطع تحصیلی

هفته اول (شروع نیمسال) از 06/19
تا )06/24

هفته ششم از  07/23تا 07/28

کارشناس آموزش

1401/06/01

1401/06/10

دانشجو

شروع کالسها (پایان در هفته شانزدهم)

دانشجو /استاد

1401/06/19

1401/10/07

صدور لیست حضوروغیاب اولیه (گزارش )116

دانشكده /استاد

1401/06/19

.................

بررسی و حذف و ادغام دروس زیر حد نصاب قبل از ترمیم
-

دانشكده
-

1401/06/19

-

1401/06/22

-

ترمیم (حذف و اضافه) کلیه مقاطع تحصیلی

دانشجو

1401/07/02

1401/07/06

حذف و ادغام گروههای درسی و ارسال دالیل توجیهی ابقا گروههای زیر حد نصاب جهت طرح در شورای آموزشی

دانشكده

1401/07/06

1401/07/09

کارشناس آموزش کل

1401/07/06

1401/07/09

بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان ثبت نام نكرده ترم جاری ،اخطار و ثبت عدم مراجعه در سامانه گلستان

کارشناس دانشكده/آموزش کل

1401/07/06

1401/07/09

ثبت درخواست اخذ درس به صورت معرفی به استاد

کارشناس دانشكده/آموزش کل

1401/07/06

1401/07/30

مدیر سیستم گلستان

1401/07/12

-

نهایی شدن ثبت نام (پایان ترمیم)

هفته پنجم از  07/16تا 07/21

مدیران گروه

1401/06/01

1401/06/07

1401/06/12

بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان دارای واحد کمتر از حد مجاز و یا بیش از حد مجاز
هفته چهارم از  07/09تا 07/14

مدیران گروه /دانشكده

1401/05/25

1401/05/31

1401/06/15

هفته دوم از  06/26تا 06/31
هفته سوم از  07/02تا 07/07

مجری

از تاریخ

تا تاریخ

دریافت لیست نهایی حضور و غیاب کالسی (برای استفاده اساتید  /گزارش  126گلستان)

دانشكده /استاد

1401/07/12

.................

ارسال برنامه هفتگی اعضای هیأت علمی به دفتر نظارت و ارزیابی و درج برنامه هفتگی اساتید

استاد  /دانشكده

1401/07/16

.................

کنترل لیست دروس ثبتشده دانشجو در نیمسال جاری

دانشجو

1401/07/16

1401/07/18

شروع فرایند حذف اضطراری درس در قالب قوانین آموزشی و از طریق سامانه گلستان

دانشجو

1401/07/23

1401/10/03

شروع فرایند درخواست حذف ترم دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی

دانشجو

1401/07/23

1401/10/03

استاد /کارشناس آموزش

.................

1401/07/30

پایان مهلت برگزاری دفاع پایاننامههای تحصیالت تكمیلی

استاد /دانشجو

.................

1401/07/30

شروع امتحانات میانترم (پایان آن در هفته یازدهم)

دانشجو /استاد

1401/08/07

1401/08/26

هفته نهم از  08/14تا 08/19

-

-

-

-

هفته دهم از  08/21تا 08/26

-

-

-

-

دانشجو

-

1401/09/03

-

-

-

هفته هفتم از  07/30تا 08/05
هفته هشتم از  08/07تا 08/12

هفته یازدهم از  08/28تا 09/03
هفته دوازدهم از  09/05تا 09/10

آخرین مهلت ثبت و قفل نمرات کارآموزی ،پروژه و معرفی به استاد مربوط به نیمسال اول و دوم 1400-1401

آخرین مهلت ارائه پیشنهادیه (پروپوزال) دانشجویان کارشناسی ارشد به گروه
-

تعیین دروس قابل اخذ برای ثبتنام مقدماتی نیمسال دوم  1401-1402و فعال نمودن دروس در سامانه آموزشی
هفته سیزدهم از  09/12تا 09/17

هفته چهاردهم از  09/19تا 09/24
هفته پانزدهم از  09/26تا 10/01

هفته شانزدهم از  10/03تا 10/08

مدیر گروه

1401/09/12

1401/09/16

استخراج فرمهای حقالتدریس از سامانه گلستان

دانشكده

1401/09/12

1401/09/16

پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی استاد در سامانه گلستان

دانشجو

1401/09/19

1401/09/23

ثبتنام مقدماتی نیمسال دوم 1401-1402در کلیه مقاطع تحصیلی

دانشجو

1401/09/19

1401/09/23

اصالح و تأیید ثبتنام مقدماتی دانشجویان در سامانه گلستان

دانشكده

1401/09/26

1401/09/30

پایان مهلت حذف ترم و حذف اضطراری در قالب قوانین آموزشی

دانشجو

-

1401/10/03

پایان کالس های درس

استاد

-

1401/10/08

پایان ثبت غیبت کالسی

استاد

-

1401/10/07

دانشجو /استاد راهنما

-

1401/10/08

کارشناس آموزش

-

1401/10/15

رئیس دانشكده

1401/10/10

1401/10/15

دانشجو /استاد /آموزش

1401/10/14

1401/10/29

گلستان در تمامی مقاطع تحصیلی

پایان مهلت ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه های تحصیالت تكمیلی
هفته هفدهم از  10/10تا 10/15

تعیین محل امتحانات
ارسال فرم تأییدشده ساعات حقالتدریس از دانشكدهها به آموزش

هفته هیجدهم از  10/17تا 10/22

شروع امتحانات پایانترم ( 2روز اول امتحانات اختصاص به دروس عمومی کارشناسی دارد و نباید امتحان دیگری قرار گیرد).

ثبت و ورود نمرات مقطع کارشناسی در سیستم گلستان
اولین هفته بعد از هفته هیجدهم
 10/24تا 10/30
دومین هفته بعد از هفته هیجدهم
 11/01تا 11/06
اولین هفته نیمسال دوم 1401

تأیید و قفل نمرات مقطع کارشناسی بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان
ورود برنامه هفتگی دروس نیمسال بعدی در سامانه گلستان
ارزشیابی عضو هیات علمی توسط گروه و دانشكده
انتخاب واحد اصلی نیمسال دوم 1401
شروع کالسها (پایان در هفته شانزدهم)

 11/08تا 11/13
آخرین مهلت ثبت و قفل نمرات کارآموزی ،پروژه و معرفی به استاد (نیمسال اول )1401-1402
تاریخ های مهم مربوط به نیمسال
اول 1401

پایان مهلت برگزاری جلسات دفاع پایاننامههای تحصیالت تكمیلی
ورود نمرات مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (نیمسال اول )1401-1402
تأیید و قفل نمرات مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (نیمسال اول )1400-1401

استاد

 7روز بعد از برگزاری امتحان

استاد /کارشناس آموزش

 3روز بعد از ثبت نمرات

مدیر گروه آموزشی

1401/10/24

1401/10/28

مدیر گروه /رئیس دانشكده

1401/11/01

1401/11/06

دانشجو

1401/11/03

1401/11/05

دانشجو /استاد

1401/11/08

1402/03/11

استاد /کارشناس آموزش

.................

1401/12/15

استاد /دانشجو

...............

1402/01/31

استاد

1402/01/28

.................

استاد /آموزش

.....................

1402/01/31

روز امتحان

روز هفته

اول
دوم

ویژه دروس عمومی

08:00-10:00

10:00-12:00

13:00-15:00

15:00-17:00

چهارشنبه 1401/10/14

زبان عمومی

اندیشه 1

اندیشه 2

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

آشنایی با دفاع مقدس

دانش خانواده

تربیت بدنی 1

پنج شنبه 1401/10/15

فارسی عمومی

اخالق اسالمی

انقالب اسالمی ایران

تفسیر موضوعی قرآن
ورزش 1

0000000000

جمعه 1401/10/16
شنبه 1401/10/17

تعطیل
ریاضی 1

ریاضی مهندسی

یكشنبه 1401/10/18
ریاضی 2

دوشنبه 1401/10/19
سه شنبه 1401/10/20
چهارشنبه 1401/10/21

فیزیک 1

پنج شنبه 1401/10/22
0000000000

تعطیل

جمعه 1401/10/23
فیزیک 2

شنبه 1401/10/24
یكشنبه 1401/10/25
دوشنبه 1401/10/26

معادالت دیفرانسیل

سه شنبه 1401/10/27
چهارشنبه 1401/10/28

شیمی عمومی

پنج شنبه 1401/10/29
0000000000

جمعه 1401/10/30

تعطیل

