مجری

از تاریخ

تا تاریخ

فعالیت آموزشی

مدیران گروه /دانشكده

99/21/21

99/21/12

نهایی شدن برنامه گروهها و ثبت در سامانه گلستان جهت انتخاب واحد اصلی

مدیران گروه

99/21/12

99/22/10

انتخاب واحد دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان در تمام مقاطع تحصیلی

دانشجو

99/22/21

99/22/22

آمادهسازی لینك کالسهای آنالین

کارشناسان آموزش مجازی

99/22/22

99/22/11

تحویل لینك کالسهای آنالین به اساتید

کارشناسان آموزش مجازی

99/22/12

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

شروع کالسها (پایان در هفته شانزدهم)

دانشجو /استاد

99/22/12

2011/12/22

صدور لیست حضوروغیاب اولیه (گزارش )220

دانشكده /استاد

99/22/12

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

ترمیم (حذف و اضافه) کلیه مقاطع تحصیلی

دانشجو

99/21/12

99/21/10

حذف و ادغام گروههای درسی و بررسی دالیل توجیهی ابقای گروههای زیر حدنصاب

دانشكده

99/21/12

99/21/12

دانشكده /استاد

99/21/19

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

کنترل لیست دروس ثبتشده دانشجو در نیمسال جاری

دانشجو

99/21/19

99/21/21

حذف اضطراری درس در قالب قوانین آموزشی

دانشجو

99/21/19

2011/12/12

استاد /کارشناس آموزش

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

99/21/22

استاد /دانشجو

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

99/21/12

استاد  /دانشكده

99/21/20

99/21/12

دانشجو /استاد

2011/12/12

2011/11/20

دانشجو /دانشكده /آموزش

2011/11/12

2011/11/22

استاد

2011/12/12

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

استاد /آموزش

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

2011/12/22

استاد

2011/11/12

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

استاد /آموزش

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

2011/11/22

دانشكده

2011/11/22

2011/11/22

مدیر گروه

2011/12/22

2011/12/11

پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی استاد در سامانه گلستان

دانشجو

2011/12/12

2011/12/12

ثبتنام مقدماتی نیمسال اول  2011-2012در کلیه مقاطع تحصیلی

دانشجو

2011/12/12

2011/12/12

اصالح و تأیید ثبتنام مقدماتی دانشجویان در سامانه گلستان

دانشكده

2011/12/10

2011/12/21

دانشجو /استاد /آموزش

2011/12/11

2011/10/21

برنامهریزی اولیه مدیران گروه و تائید نهایی از طرف دانشكده

صدور لیست حضوروغیاب نهایی کالسها برای استفاده اساتید (گزارش )210

پایان مهلت ثبت و قفل نمره کارآموزی ،معرفی به استاد و پروژه کارشناسی
اخذشده در نیمسال اول 99-11
پایان مهلت برگزاری دفاع پایاننامههای تحصیالت تكمیلی
ارسال برنامه هفتگی اعضای هیأت علمی به دفتر نظارت و ارزیابی و درج برنامه
هفتگی اساتید
امتحانات میانترم
آغاز نقل و انتقاالت دانشجویان مقطع کارشناسی
ورود نمرات مقطع کارشناسی ارشد (نیمسال اول )99-11
تأیید و قفل نمرات مقطع کارشناسی ارشد (نیمسال اول )99-11
ورود نمرات مقطع دکتری (نیمسال اول )99-11
تأیید و قفل نمرات مقطع دکتری (نیمسال اول )99-11
استخراج فرمهای حقالتدریس از سامانه گلستان
تعیین دروس قابل اخذ برای ثبتنام مقدماتی نیمسال اول  2011-2012و فعال نمودن
دروس در سامانه آموزشی گلستان در تمامی مقاطع تحصیلی

امتحانات پایانترم
ثبت و ورود نمرات مقطع کارشناسی در سیستم گلستان
تأیید و قفل نمرات مقطع کارشناسی بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان
ارسال فرم تأییدشده ساعات حقالتدریس از دانشكدهها به آموزش

استاد

 2روز بعد از برگزاری امتحان

استاد /کارشناس آموزش

 2روز بعد از ثبت نمرات

رئیس دانشكده

2011/10/10

2011/10/22

مدیر گروه /رئیس دانشكده

2011/10/21

2011/10/22

مدیر گروه آموزشی

2011/12/22

2011/12/11

استاد

2011/10/12

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

تأیید و قفل نمرات مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (نیمسال دوم )99-11

استاد /آموزش

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

2011/10/22

تأیید و قفل نمرات کارآموزی ،پروژه و معرفی به استاد (نیمسال دوم )99-11

استاد /کارشناس آموزش

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

2011/10/21

استاد /دانشجو

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

2011/12/21

ارزشیابی عضو هیات علمی توسط گروه و دانشكده
ورود برنامه هفتگی دروس نیمسال بعدی در سامانه گلستان
ورود نمرات مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (نیمسال اول )99-11

پایان مهلت برگزاری دفاع پایاننامههای تحصیالت تكمیلی

