
 به نام خدا                                                                   

                        ١صفحه:   )١٤٠٠-١٤٠١سال تحصيلي  (نيمسال دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان گروه هاي آموزشي تقويم آموزشي
 

 يمناسبت آموزش مالحظات
 يبازه زمان

 از تا

 يمعلئتيهها بايد به نحو مقتضي موضوع به اطالع اعضاي در صورت تغيير سرفصل
رسانده شود كه قبل از شروع نيمسال بعد، تغييرات الزم را در طرح درس و تدريس 

  خود در نظر بگيرند.

موجود در هر  يهارشتهشده  يبازنگر يهابرنامهو  هاسرفصل راتييتغ نيآخربررسي 
  دفتر گسترش آموزش عالي يرساناطالعي از پايگاه ليگروه و مقطع تحص

١٣/١١/١٤٠٠  ٩/١١/١٤٠٠  

  
طابق متوسط كارشناسان نظارت بر تكميل عنوان انگليسي دروس در سامانه گلستان 

  جديدترين سرفصل
١٣/١١/١٤٠٠  ٩/١١/١٤٠٠  

١٣/١١/١٤٠٠  دهكس دانشيبه رئ آموزشي گروه يازهايشنهاد نيپ  جديدقبل از شروع نيمسال  ازيموردنپيگيري تهيه اقالم   ٩/١١/١٤٠٠  
  ذيل باشد: برنامه راهبردي بايد شامل موارد

  تقاضامحورراهكارهاي افزايش پارساهاي  
  ها در راستاي ارتباط با صنعت و جامعه برنامه 
 يالمللنيب يهاپروژهو انجام  المللنيبها در راستاي تقويت روابط برنامه 

 پذيري دانشجويانهاي افزايش توان اشتغالبرنامه 

  هاي مدنظر در راستاي المپياد علمي دانشجوييبرنامه 

 يپژوهش ،يموزشآ يهاتيمأمورراهبردي گروه آموزشي در راستاي برنامه و ارائه ه يته
و گروه  ياعضا هبا مشاور دانشگاهدانشكده و  يمشخطبر اساس و خدمات ارائه شده 

 دهكس دانشيه رئبگزارش آن 

  

١٦/١١/١٤٠٠  ٩/١١/١٤٠٠  

هاي با موضوعات و اهداف مختلف برگزار شوند ازجمله كارگاه تواننديمها اين كارگاه
  آموزيپذيري دانشجويان و مهارتدر راستاي افزايش توان اشتغال

بيني شده براي برگزاري در طول هاي پيشهاي تخصصي و كارگاهگزارش سخنراني
  دانشكده  سيرئترم به معاون آموزشي و 

١٦/١١/١٤٠٠  ٩/١١/١٤٠٠  

  براي دانشجويان كارشناسي ١٠و  ٩هاي ترم
  براي دانشجويان كارشناسي ارشد ٦و  ٥هاي ترم
  براي دانشجويان دكتري ١٠و  ٩هاي ترم

١٨/١١/١٤٠٠  درخواست تمديد سنوات اضافي دانشجويان  ديتابپايان مهلت    

٢٠/١١/١٤٠٠  هاي حذف پزشكي غيبت امتحانيدرخواست دييتأپايان مهلت      
٢٠/١١/١٤٠٠  انتخاب واحد دانشجويان  هاانتخاب واحد و آمار ثبت نامي كالسرصد روزانه وضعيت   ١٦/١١/١٤٠٠  



 به نام خدا                                                                   

                        ٢صفحه:   )١٤٠٠-١٤٠١سال تحصيلي  (نيمسال دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان گروه هاي آموزشي تقويم آموزشي
 

 يمناسبت آموزش مالحظات
 يبازه زمان

 از تا

  
معرفي به استاد و يا موارد ديگر كه نياز به اخذ مجوز از شوراي  بررسي احراز شرايط 

  آموزشي دانشگاه دارد
٢١/١١/١٤٠٠  ١٦/١١/١٤٠٠  

  
گلستان و انعكاس به معاون تهيه گزارش از اساتيد با دروس فاقد نمره در سامانه 

  آموزشي دانشكده
٢١/١١/١٤٠٠  ١٦/١١/١٤٠٠  

حذف سرترم دانشجويان داراي مشروطي بيش از حد براي كليه مقاطع و اعالم به 
  دانشجو جهت اخذ مجوزهاي الزم

٢٣/١١/١٤٠٠  كنترل وضعيت دانشجويان مشروطي پس از ثبت كليه نمرات  ١٦/١١/١٤٠٠  

از طريق چارگون و نظارت بر حسن  يعلمئتيههاي محوله به اعضاي تبيين مسئوليت
  در طول ترماجراي آنها 

٢٣/١١/١٤٠٠  گروه ياز اعضا كيهر  هاي تعيين شده برايمسئوليتابالغ   ١٦/١١/١٤٠٠  

٢٥/١١/١٤٠٠  اعالم اسامي ممتازين    ٢٣/١١/١٤٠٠  

٢٧/١١/١٤٠٠  درخواست مرخصي تحصيلي دانشجويان دييتأ    ٢٣/١١/١٤٠٠  
تهيه گزارش مطابق فرمت ارسال شده از سوي دفتر نظارت و ارزيابي و ارسال آن به 

  (فرم گزارش تشكيل كالس)معاون آموزشي دانشكده 
٠١/١٢/١٤٠٠  ها السكشروع هفته اول  ارائه گزارش از  ٣٠/١١/١٤٠٠  

٤/١٢/١٤٠٠  التحصيليفارغهاي دانشجويان كارشناسي داراي شرايط ارسال پرونده    ٣٠/١١/١٤٠٠  

گزارش  رگروهيمدگروه بايد در كل سال گسترده باشد و در دهه سرآمدي  يهابرنامه
  را ارائه نمايد.  هاي انجام شدهو فعاليت دستاوردها

معرفي سرآمد آموزشي گروه به  -گروه در دهه سرآمدي آموزش  يهابرنامهاعالم 
  معاون آموزشي دانشكده

١٠/١٢/١٤٠٠  ٠١/١٢/١٤٠٠  

١٥/١٢/١٤٠٠  برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكتري  نظارت دقيق بر برگزاري آزمون   ١/١٢/١٤٠٠  
١٥/١٢/١٤٠٠  آزمون المپياد علمي دانشجوييبرگزاري پيش  پيگيري موضوع با همكاري اساتيد مشاور المپياد  ٥/١٢/١٤٠٠  

دفتر نظارت و ارزيابي و ارسال آن به تهيه گزارش مطابق فرمت ارسال شده از سوي 
  معاون آموزشي دانشكده

هاي جبراني برگزار و كالس دومو  اول هفتههاي تشكيل نشده ارائه گزارش كالس
   شده 

٠٨/١٢/١٤٠٠  ٠٧/١٢/١٤٠٠  

٠٩/١٢/١٤٠٠  ترميم واحد (حذف و اضافه)    ٠٧/١٢/١٤٠٠  



 به نام خدا                                                                   

                        ٣صفحه:   )١٤٠٠-١٤٠١سال تحصيلي  (نيمسال دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان گروه هاي آموزشي تقويم آموزشي
 

 يمناسبت آموزش مالحظات
 يبازه زمان

 از تا

  شود.تهيه و ارسال فايل اكسل بايد در قالب  موردنظرليست 
ز آموزش كمربه و دروس مرتبط به آن  معرفي به استادان يست دانشجوياعالم ل

   يكيترونكال
٠٩/١٢/١٤٠٠   

  
 دييتأو د در سامانه گلستان يساعات مشاوره و حضور اساتصحيح ثبت نظارت بر 

  برنامه 
١١/١٢/١٤٠٠  ٠٧/١٢/١٤٠٠  

  
حذف و ادغام بررسي آمار دانشجويان هر كالس و اقدامات الزم در خصوص 

  هاي زير حدنصابكالس
١١/١٢/١٤٠٠  ١٠/١٢/١٤٠٠  

  باشند:دانشجويان داراي شرايط خاص به شرح ذيل مي
 عدم مراجعه 

 اخراجي به دليل مشروطي بيش از حد 

 انتخاب واحد زير كف واحد 

  انتخاب واحد باالي سقف  

دانشجويان بررسي پرونده دانشجويان و چك كردن انتخاب واحد آنها و اعالم اسامي 
  داراي شرايط خاص به معاون آموزشي دانشكده

١٥/١٢/١٤٠٠  ١٠/١٢/١٤٠٠  

١١/١٢/١٤٠٠  امتحانات معرفي به استاد    ١١/١٢/١٤٠٠  

١٤/١٢/١٤٠٠  امتحانات معرفي به استاد    ١٤/١٢/١٤٠٠  

  
اعالم دروس زير حدنصابي كه قاعده ارائه يك ترم در ميان براي آنها ارائه شده به 

  آموزشي دانشكده جهت اخذ مجوزهاي الزم براي تشكيل كالسمعاون 
١٥/١٢/١٤٠٠  ١٤/١٢/١٤٠٠  

  
 برايدر سامانه گلستان  گروه يعلمئتيهطرح درس توسط اعضاي ثبت نظارت بر 

  ٤٠٠٢تمام دروس نيمسال 
١٩/١٢/١٤٠٠  ١٤/١٢/١٤٠٠  

  
هاي دانشگاه و پايگاه تيساوبروز بودن صفحه شخصي اساتيد در بررسي به

  Scopusو  google Scholarسنجي علم
١٩/١٢/١٤٠٠  ١٤/١٢/١٤٠٠  



 به نام خدا                                                                   

                        ٤صفحه:   )١٤٠٠-١٤٠١سال تحصيلي  (نيمسال دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان گروه هاي آموزشي تقويم آموزشي
 

 يمناسبت آموزش مالحظات
 يبازه زمان

 از تا

  
و اعالم به  يگروه آموزش در ١٤٠١-١٤٠٢دروس نيمسال اول  يريزي برابرنامه

  در بوستان يزيرارشناسان جهت برنامهك
٢٤/١٢/١٤٠٠  ١٤/١٢/١٤٠٠  

  
ه مربوط ب يارشناسكپروژه  ين موضوع، ثبت عنوان و استاد راهنماييتع مهلتنيآخر

  ١٤٠١-١٤٠٠مسال دوم ين
٢٤/١٢/١٤٠٠   

٢٥/١٢/١٤٠٠  دار پيگيري قفل نمرات مهلت  نمرات معرفي به استاد، پروژه و كارآموزي نيمسال اول  ٢١/١٢/١٤٠٠  

٢٥/١٢/١٤٠٠  ١٤٠١كارآموزي تابستان  نامثبت    ٢١/١٢/١٤٠٠  

  
كارشناسي متقاضي شركت در آزمون پايان ثبت انصراف از تحصيل دانشجويان مقطع 

  سراسري
٢٥/١٢/١٤٠٠   

جداگانه از طريق چارگون  صورتبهآزمون جامع براي هر دانشجو  جلسهصورتارسال 
  به معاون آموزشي دانشكده 

٣٠/١/١٤٠١  اعالم نمرات آزمون جامع   ١٥/١٢/١٤٠٠  

ارسال آن به تهيه گزارش مطابق فرمت ارسال شده از سوي دفتر نظارت و ارزيابي و 
  معاون آموزشي دانشكده

هاي جبراني و كالس چهارمسوم و هفته هاي تشكيل نشده ارائه گزارش كالس
   برگزار شده 

٢٢/١٢/١٤٠٠  ٢١/١٢/١٤٠٠  

١٧/١/١١٤٠  ٤٠٠١التدريس اساتيد مربوط به نيمسال حق دييتأ    ١٤/١/١١٤٠  

  
 فيل جهت اعمال تخفكمسال قبل به آموزش يان نوبت دوم در نياعالم رتبه دانشجو

  ه  يشهر
١٧/١/١١٤٠  ١٤/١/١١٤٠  

٢١/١/١١٤٠  از نمايشگاه كتابگروه  ازيموردنات ينشر و هاكتابه يشنهاد تهيپ  ارسال درخواست الكترونيكي به كتابخانه مركزي  ١٤/١/١١٤٠  
ارسال آن به تهيه گزارش مطابق فرمت ارسال شده از سوي دفتر نظارت و ارزيابي و 

  معاون آموزشي دانشكده
هاي جبراني و كالس ششمپنجم و هفته هاي تشكيل نشده ارائه گزارش كالس

   برگزار شده 
٢١/٠١/١٤٠١  ٢٠/٠١/١٤٠١  

  
  نيمسال اول  د مدعويساتبراي ا ازيموردناقدامات الزم جهت اخذ مجوزهاي 

   در سامانه گلستان ١٤٠١-١٤٠٢
٣/٠٢/١٤٠١  ١٤٠١/٠١/٢٧ 



 به نام خدا                                                                   

                        ٥صفحه:   )١٤٠٠-١٤٠١سال تحصيلي  (نيمسال دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان گروه هاي آموزشي تقويم آموزشي
 

 يمناسبت آموزش مالحظات
 يبازه زمان

 از تا

اه بازنگري دانشگ نامهوهيشگزارش پيشرفت گروه در بازنگري برنامه درسي بر اساس 
  س و ب موجود در سايت دفتر گسترش به معاون آموزشي دانشكده

٣/٠٢/١٤٠١  ترات و تحوالييتغ ،هاشرفتيپن يآخر بهباتوجه درسي يهابرنامهدر  بازنگري  ٢٧/٠١/١٤٠١  

از سوي دفتر نظارت و ارزيابي و ارسال آن به تهيه گزارش مطابق فرمت ارسال شده 
  معاون آموزشي دانشكده

هاي جبراني و كالس هشتمهفته هفتم و هاي تشكيل نشده ارائه گزارش كالس
   برگزار شده 

٤٠/٠٢/١٤٠١  ١٤٠١/٠٢/٠٣ 

تهيه گزارش مطابق فرمت ارسال شده از سوي دفتر نظارت و ارزيابي و ارسال آن به 
  دانشكدهمعاون آموزشي 

هاي جبراني برگزار كالسهفته نهم و دهم هاي تشكيل نشده ارائه گزارش كالس
   شده 

١٨/٠٢/١٤٠١  ١٤٠١/٠٢/١٧ 

  
  

به معاون پژوهشي  پسادكترادانشجوي متقاضي و واجد شرايط  عالم اسامي اساتيدا
  دانشكده

٢١/٠٢/١٤٠١  ١٤٠١/٠٢/١٧ 

 ١٤٠١/٠٢/٢٤ ١٤٠١/٠٢/٢٨  مصاحبه واجدين شرايط دكتري بدون آزمون   
تهيه گزارش مطابق فرمت ارسال شده از سوي دفتر نظارت و ارزيابي و ارسال آن به 

  معاون آموزشي دانشكده
هاي جبراني و كالس دوازدهم هفته يازدهم و هاي تشكيل نشدهارائه گزارش كالس

   برگزار شده 
٠١/٠٣/١٤٠١  ١٤٠١/٠٢/٣١ 

سوي دفتر نظارت و ارزيابي و ارسال آن به تهيه گزارش مطابق فرمت ارسال شده از 
  معاون آموزشي دانشكده

هاي و كالس چهاردهمو  هفته سيزدهمهاي تشكيل نشده ارائه گزارش كالس
   جبراني برگزار شده 

١٥/٠٣/١٤٠١  ١٤٠١/٠٣/١٤ 

  مصوب دانشگاه تيمأمورها بر مبناي رايشگ -ه حذف برخي رشت
ريزي براي اعالم ظرفيت برنامه گروه آموزشي وهاي موجود در رايشگ -ه بررسي رشت

  دانشجو
٢٥/٠٣/١٤٠١  ١٤٠١/٣/٢١ 

٢٣/٠٣/١٤٠١  هاي حذف اضطراري و حذف ترم دانشجوياندرخواست دييتأپايان مهلت      

تهيه گزارش مطابق فرمت ارسال شده از سوي دفتر نظارت و ارزيابي و ارسال آن به 
  معاون آموزشي دانشكده

هاي و كالس شانزدهمپانزدهم و هاي تشكيل نشده هفته ارائه گزارش كالس
   جبراني برگزار شده 

٢٩/٠٣/١٤٠١  ١٤٠١/٠٣/٢٨

٢٤/٠٤/١٤٠١ براي همه اعضاي گروه  يعلمئتيهارسال فرم ارزيابي عملكرد عضو   يعلمئتيهفرم ارزيابي عملكرد اعضاي   ٢٠/٠٤/١٤٠١  
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                        ٦صفحه:   )١٤٠٠-١٤٠١سال تحصيلي  (نيمسال دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان گروه هاي آموزشي تقويم آموزشي
 

 يمناسبت آموزش مالحظات
 يبازه زمان

 از تا

مشروطي بيش از حد براي كليه مقاطع و اعالم به حذف سرترم دانشجويان داراي 
  دانشجو جهت اخذ مجوزهاي الزم

٢٩/٠٤/١٤٠١  كنترل وضعيت دانشجويان مشروطي پس از ثبت كليه نمرات  ٢٥/٠٤/١٤٠١

در سال تحصيلي  يعلمئتيهعضو ژوهشي پ - يآموزشهاي ارزيابي كليه فعاليت
١٤٠٠-١٤٠١    

١٢/٦/١٤٠١  گروه  يساالنه اعضا ارزيابي عملكرد  ٠٥/٠٦/١٤٠١  

  
به رياست گر يد يهاگروه ياركا با همي وگروه  يپژوهش يهاطرح ارسال گزارش

  دانشكده
١٢/٦/١٤٠١  ٠٥/٠٦/١٤٠١  

  هاي آموزشيفرم ارزيابي عملكرد گروه
ارسال فرم ارزيابي عملكرد گروه مطابق فرمت خواسته شده براي معاون آموزشي، 

  دانشكده معاون پژوهشي و رياست
١٢/٦/١٤٠١  ٠٥/٠٦/١٤٠١  

  

  

  


