تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی  0399-0011دانشگاه میبد
مجری

از تاریخ

تا تاریخ

فعالیت آموزشی
انتخاب واحد دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان در تمام مقاطع تحصیلی

دانشجو

99/10/01

99/10/03

شروع کالسها (پایان در هفته شانزدهم)

دانشجو /استاد

99/10/01

99/01/10

صدور لیست حضور و غیاب اولیه (گزارش )000

کارشناس آموزش دانشکده

99/10/01

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

ترمیم (حذف و اضافه) کلیه مقاطع تحصیلی

دانشجو

99/10/99

99/10/19

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

کارشناس آموزش

99/10/10

99/10/01

نصاب
صدور لیست حضور و غیاب نهایی کالسهای برای استفاده اساتید

کارشناس آموزش دانشکده/

(گزارش )090

استاد

99/10/13

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

کنترل لیست دروس ثبت شده دانشجو در نیمسال جاری

دانشجو

99/10/00

99/10/09

ارسال برنامه هفتگی اعضای هیأت علمی به دفتر نظارت و ارزیابی

استاد  /کارشناس آموزش

99/10/09

99/10/00

و درج برنامه هفتگی اساتید

دانشکده

پایان مهلت ثبت و قفل نمره کارآموزی ،معرفی به استاد و پروژه کارشناسی اخذ

استاد /کارشناس آموزش

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

99/10/31

شده در نیمسال اول 90-99
پایان مهلت برگزاری دفاع پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به منظور عدم نیاز به

استاد /دانشجو

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

99/10/31

ثبت نام دانشجو در نیمسال بعدی
حذف اضطراری یک درس در قالب قوانین آموزشی

دانشجو

99/19/19

99/01/00

تحویل لیست ساعت تدریس اساتید (فرمهای حق التدریس)

مدیر آموزش

99/19/99

99/19/90

به رؤسای دانشکده
ارسال فرم تأیید شده ساعات حق التدریس از دانشکده ها به آموزش

رئیس دانشکده

99/01/10

99/01/09

ارسال گزارش نهایی ساعات حق التدریس به معاونت آموزشی و پژوهشی

مدیر آموزش

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

99/01/91

امتحانات میان ترم

دانشجو /استاد

99/10/13

99/10/01

ورود نمرات مقطع تحصیالت تکمیلی (نیمسال دوم )90-99

استاد

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

99/10/99

تأیید و قفل نمرات مقطع تحصیالت تکمیلی (نیمسال دوم )90-99

استاد /آموزش

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

99/10/30

تعیین دروس قابل اخذ برای ثبت نام مقدماتی نیمسال بعد و فعال نمودن دروس

مدیر گروه آموزشی

99/19/10

99/19/03

در سامانه آموزشی گلستان در تمامی مقاطع تحصیلی
آغاز نقل و انتقاالت دانشجویان مقطع کارشناسی

دانشجو /دانشکده /آموزش

99/10/10

99/10/31

پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی استاد در سامانه گلستان

دانشجو

99/19/01

99/19/90

ثبت نام مقدماتی نیمسال اول  0399-0011در کلیه مقاطع تحصیلی

دانشجو

99/19/01

99/19/90

اصالح و تأیید ثبت نام مقدماتی دانشجویان در سامان گلستان

کارشناس آموزش دانشکده

99/19/99

99/01/10

ورود برنامه هفتگی دروس نیمسال بعدی در سامانه گلستان

مدیر گروه آموزشی

99/01/90

99/00/19

صدور لیست حضور و غیاب امتحانات

آموزش

99/01/01

99/01/09

امتحانات پایان ترم

دانشجو /استاد /آموزش

99/01/03

99/00/19

ثبت و ورود نمرات مقطع کارشناسی در سیستم گلستان

استاد

 0روز بعد از برگزاری امتحان

تأیید و قفل نمرات مقطع کارشناسی بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان

استاد /کارشناس آموزش

 3روز بعد از ثبت نمرات

تأیید و قفل نمرات کارآموزی ،پروژه و معرفی به استاد نیمسال اول 99-11

استاد /کارشناس آموزش

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

99/00/31

پایان مهلت برگزاری دفاع پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به منظور عدم نیاز به

استاد /دانشجو

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

99/09/01

ثبت نام دانشجو در نیمسال بعد
ارزشیابی عضوهیات علمی

مدیر گروه /رییس دانشکده

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

99/00/01

تذکرات مهم:
-1کالسهای نيمسال اول  1911-1011بصورت مجازی و از شنبه تا پنج شنبه در بازه های زماني  11-11 ،19-11 ،11-11 ،8-11و -11:91
 11:91برگزار خواهد شد.
 -1تاریخ فراغت از تحصيل دانشجو دقيقاً روزی است که آخرین نمره برای دانشجو توسط استاد درس در سامانه گلستان قفل مي شود.
 -9الزم است نمرات پروژه ،کارآموزی و معرفي به استاد ،تا تاریخ  99/30/03ثبت و قفل گردد؛ در غير این صورت وضعيت نيمسال
مذکور به صورت مشغول به تحصيل عادی ثبت گردیده و یک نيمسال کامل در تحصيل دانشجو محاسبه خواهد شد.
 -0آخرین زمان ثبت نمرات دروس کارشناسي ارشد و دکتری  99/30/22و آخرین زمان قفل این دروس  99/30/03خواهد بود.
 -1آخرین زمان دفاع پایان نامه های ارشد و دکتری مربوط به نيمسال دوم  99/30/03 ،18-11مي باشد.
 -6بازه زماني برگزاری امتحانات پایان ترم نيمسال اول  1911-1011از تاریخ شنبه  99/33/30تا تاریخ  99/33/32خواهد بود.
 -1جدول برگزاری امتحانات دروس معارفي و عمومي نيمسال اول  1911-1011بصورت زیر مي باشد:
تاریخ امتحان

8-33

99/33/31

اخالق اسالمي

اندیشه 1

99/33/38

فارسي عمومي

زبان عمومي

99/33/22

33-32

30-31

انقالب اسالمي

31-30

اندیشه 1

دفاع مقدس
99/33/21

تاریخ اسالم

تفسير موضوعي قرآن

99/33/32

دانش خانواده

تربيت بدني 1

ورزش 1

