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 فعالیت آموزشی مجری از تا

41/44/69  41/44/69  انتخاب واحد دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان در تمام مقاطع دانشجو 

41/1/69  49/44/69  شروع کالسها دانشجو/استاد 

........................... 49/44/69 (449صدور لیست حضور و غیاب اولیه)گزارش  کارشناس آموزش دانشکده   

 

....................... 41/44/69  ترمیم کلیه مقاطع تحصیلی)حذف و اضافه(   دانشجو 

13/44/69  49/44/69 حذف و ادغام گروههای درسی و ارسال دالیل توجیهی ابقاء گروههای زیر حد نصاب  کارشناس آموزش دانشکده 

 جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه

........................... 49/44/69 (449صدور لیست حضور و غیاب نهایی )گزارش  کارشناس آموزش دانشکده   

49/44/69  49/44/69  کنترل لیست دروس ثبت شده در نیمسال دانشجو دانشجو 

41/44/69  41/44/69  ارسال برنامه هفتگی اعضای هیات علمی به دفتر نظارت و ارزیابی دانشکده 

43/44/69  ...................................  استاد/دانشکده/آموزش 
 

69-69سال تحصیلی نیمسال اول قفل نمرات کارآموزی و پروژه و معرفی به استاد   

 

49/44/69  ....................................

.... 

عدم نیاز به پایان مهلت برگزاری دفاعیه پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به منظور  استاد/دانشجو

 ثبت نام دانشجو در نیمسال جاری

1/44/69  4/44/69  تحویل لیست ساعت تدریس اساتید در ترم )فرم های حق التدریس( به گروه آموزشی استاد 

43/4/69  1/44/69  حذف اضطراری یک درس در چهارچوب قوانین آموزشی دانشجو 

41/44/69  1/44/69 تدریس اساتید در ترم )فرم های حق التدریس( به رییس دانشکدهتحویل لیست ساعت  مدیرگروه آموزشی   

46/44/69  41/44/69  ارسال فرم تایید شده ساعات حق التدریس به معاونت آموزشی دانشگاه رییس دانشکده 
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43/4/69  43/4/69  امتحانات میان ترم دانشجو/استاد 

43/4/69  6/4/69 ثبت نام مقدماتی نیمسال بعد و فعال نمودن دروس در  تعیین دروس قابل اخذ برای مدیر گروه آموزشی 

 سامانه آموزشی گلستان

14/4/69  4/4/69  آغاز نقل و انتقاالت دانشجویان مقطع کارشناسی   دانشجو/دانشکده/آموزش 

14/4/69  49/4/69 د و دکتریارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه کارشناسی ارش    دانشجو   

43/1/69  4/1/69  پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی استاد در سیستم گلستان                   دانشجو 

43/1/69  9/1/69 69-61 اولثبت نام مقدماتی نیمسال  دانشجو   

41/1/69  41/1/69  اصالح و تایید ثبت نام مقدماتی در سامانه آموزشی گلستان استاد مشاور 

14/1/69  4/1/69 برنامه هفتگی دروس نیمسال بعدی در سامانه آموزشی گلستانورود  مدیر گروه آموزشی   

41/1/69  41/1/69  صدور لیست حضور و غیاب امتحانات دانشکده 

4/1/69  43/1/69  امتحانات پایان ترم دانشکده 

44/1/69  ................................  ورود نمرات مقطع کارشناسی استاد 

49/1/69  تایید و قفل نمرات مقطع  کارشناسی استاد/دانشکده/آموزش ................................ 

13/9/69  ................................ 69-69 دومقفل نمرات کارآموزی و پروژه و معرفی به استاد نیمسال  استاد/دانشکده/آموزش   

13/1/69 پایان مهلت برگزاری دفاعیه پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به منظور عدم نیاز به  استاد/دانشجو ................................ 

69-61 اولثبت نام دانشجو در نیمسال   

 


