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 مناسبت آموزشي   مجري 
 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

  1400/06/06  1400/06/15 درج اسامي پذيرفته شدگان نهايي بدون آزمون دكتري در پرتال اينترنتي   كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان 

ال
س

يم
ع ن

رو
 ش

 از
بل

ق
  

  1400/06/06  1400/06/31 درج اسامي پذيرفته شدگان نهايي بدون آزمون كارشناسي ارشد در پرتال اينترنتي  كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان 
  1400/06/06  1400/06/18 اطالع رساني و پيگيري تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان دكتري جهت اخذ مجوز از كميسيون و نظام وظيفه توسط دانشجو   گروه 
  1400/06/06  1400/06/18 رساني و پيگيري تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد جهت اخذ مجوز از كميسيون و نظام وظيفه توسط دانشجواطالع  گروه 

    1400/06/18 و عدم تمديد سنوات  3992تاييد نهايي فرآيند دفاع دانشجويان دكتري/ارشد در سامانه گلستان جهت بهره مندي از نيمسال دوم  گروه/ دانشكده 
  1400/06/06  1400/06/24 ثبت درخواست مرخصي تحصيلي در سامانه گلستان  دانشجو 

  1400/06/06  1400/06/24 بررسي و تائيد درخواست هاي مرخصي تحصيلي ثبت شده در سامانه گلستان   كارشناس آموزشي/ استاد راهنما/ گروه  
  1400/06/06  1400/06/17 كنترل برنامه هفتگي دروس در كليه مقاطع    كارشناس آموزشي دانشكده  

    1400/06/20     3993و  3992آخرين مهلت استفاده و دانلود جلسات زنده ترم  اساتيد          
  1400/06/06  1400/06/24 در سامانه گلستانهاي مربوطه داراي تاييديه (بار اول)و ثبت مشخصات اساتيد مدعو ثبت پست اجرايي اساتيد  آموزش كل/خدمات ماشيني  

  1400/06/06  1400/06/24 بررسي و پيگيري تكميل عنوان انگليسي دروس/ وجود طرح درس بر اساس سرفصل مصوب كارشناس آموزشي گروه  
  1400/06/06  1400/06/17 1399-1400نيمسال دوم پايان مهلت ثبت و قفل نمره كارآموزي و  پروژه كارشناسي اخذ شده در  استاد  

 1400/06/06   1400/06/17 1399-1400قفل نمره كارآموزي و  پروژه دانشجويان كارشناسي اخذ شده در نيمسال دوم  دانشكده  
  1400/06/13  1400/06/24 1400-1401آماده سازي سامانه برنامه ريزي بوستان براي ورود اطالعات گروه هاي آموزشي نيمسال دوم  مدير سامانه بوستان  

 اساتيد مدعو و داراي پست اجرايي  
جهت برنامه ريزي در  1400-1401دوم براي نيمسال  مدرسان مدعو و اساتيد داراي پست اجرايي اعالم ساعات عدم تدريس

  1400/06/13  1400/06/24 سامانه بوستان

 كارشناس گروه/مدير گروه  
  در گروه آموزشي 1400-1401بررسي و ادغام دروس ارائه شده براي نيمسال دوم 

  1400/06/13  1400/06/24 و اعالم به كارشناسان جهت برنامه ريزي در بوستان

  1400/06/13  1400/06/24 اعالم دروس و اساتيد جديد جهت درج در سامانه بوستان به مدير اين سامانه كارشناس آموزشي دانشكده  
  1400/06/20  1400/06/24 كه فاقد نمره مي باشد.   1399-1400درج نمره صفر براي كارآموزي و پروژه دانشجويان كارشناسي اخذ شده در نيمسال دوم  آموزش كل/خدمات آموزشي  

  1400/06/10  1400/06/21 اخذ مجوز آزمون جامع دكتري   گروه/دانشكده/تحصيالت تكميلي  

 دانشجو/ مدير گروه/ كارشناس دانشكده 
از به ديگر كه ني يا مواردو  ترمشيپ بررسي احراز شرايط(دانشجويان ترم آخر مقطع كارشناسي  درخواست و تائيد استثنائات آموزشي

 )اخذ مجوز از شوراي آموزشي دانشگاه دارد
1400/06/17  1400/06/06  

  1400/06/20  1400/06/24 ثبت مشخصات دانشجويان مهمان (بار اول) در سامانه گلستان   دانشجو  
 1400/06/20    1400/06/24 ثبت نام اينترنتي دانشجويان نو ورود   دانشجو  
 1400/06/20    1400/06/24 ترميم واحد (حذف و اضافه) در تمام مقاطع   دانشجو  
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 مناسبت آموزشي   مجري   
 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

  ------  1400/06/31 پايان درج اسامي پذيرفته شدگان نهايي بدون آزمون كارشناسي ارشد در پرتال اينترنتي   كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان  

 هفته اول 

 31/06تا  27/06 

   

  1400/06/27  1400/10/15 شروع كالس ها (پايان آن در هفته شانزدهم)  استاد/ دانشجو 
  1400/06/27  1400/07/14 درخواست ارائه دروس سرويسي به گروه هاي سرويس دهنده    كارشناس دانشكده  

  1400/06/27  1400/07/14 در سامانه برنامه ريزي بوستان و تعريف محدوديت هاي الزم   1400-1401ارائه دروس نيمسال دوم  كارشناس گروه آموزشي  
  1400/06/27  1400/07/14 تعريف عدم دسترسي براي اساتيد داراي پست اجرايي و مدرسان مدعو در سامانه برنامه ريزي بوستان   كارشناس گروه آموزشي  
  1400/06/27  1400/07/14 در سطح گروه آموزشي در سامانه برنامه ريزي بوستان   1400-1401تاييد برنامه درسي نيمسال دوم  كارشناس گروه آموزشي  

  1400/06/27  1400/06/31 ) 116صدور ليست حضور و غياب اوليه (گزارش  گروه آموزشي 
  1400/06/27  1400/06/31 بررسي و حذف و ادغام دروس زير حد نصاب پس از اتمام حذف و اضافه  گروه آموزشي 

تحصيالت  يا كل گروه/دانشكده/آموزش
  1400/06/27  1400/06/31 تاييد درخواست مرخصي تحصيلي در سامانه گلستان براي كليه مقاطع   تكميلي

  1400/06/27  ------  1401-1400به نيمسال اول  مربوط اسيعنوان و استاد راهنماي پروژه كارشنثبت شروع تعيين موضوع،  گروه آموزشي  
  1400/07/03  ------ آغاز برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكتري   گروه/دانشكده  

 هفته دوم 

 07/07تا  03/07 

  

  گروه/دانشكده/آموزش كل
 فاقدو  اخراجي مشروط، عدم مجوز نظام وظيفه ،تمديد سنواتعدم ( ادامه تحصيلبدون مجوز  كارشناسي ثبت نام دانشجويان لغو

  1400/07/03  1400/07/07  انتخاب واحد)  

 1400/07/03   1400/07/07 تهيه گزارش مشروطي كارشناسي براي نيمسال اول و تهيه نامه مشروطي و ارسال به دبيرخانه   گروه آموزشي/ دانشكده  

 گروه/دانشكده/ شوراي آموزشي دانشگاه
براي ابقاء دروس مجوز از شوراي آموزشي دانشگاه  حذف و ادغام گروه هاي دروس زير حد نصاب و ارسال داليل توجيهي جهت اخذ

  1400/07/03  1400/07/07 زير حد نصاب

  1400/07/03  1400/07/07 حذف دروس زير حد نصاب در مقاطع مختلف  آموزش كل يا تحصيالت تكميلي
  1400/07/03  1400/07/07 بررسي وضعيت آموزشي دانشجويان داراي ثبت نام كمتر يا بيشتر از حد مجاز واحد   گروه/دانشكده
  1400/07/03  1400/07/07 ...    ارسال پرونده هاي دانشجويان كارشناسي داراي شرايط فارغ التحصيلي و گروه/دانشكده
  1400/07/03  1400/07/07 پايان ثبت نام دانشجويان مهمان در دانشگاه سيستان و بلوچستان   دانشجو  

 گروه آموزشي  
(تمديد  اعمال منع ثبت نام در مورد دانشجويان بدون مجوز تحصيالت تكميلي

  1400/07/03  1400/07/07 سنوات و اخراجي مشروط، عدم مجوز نظام وظيفه و عدم انتخاب واحد)  

كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان      1400/07/03  1400/07/15 شناسايي و معرفي دانشجويان ممتاز كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مطابق آئين نامه داخلي دانشگاه  

 گروه هاي آموزشي  
اعالم رشته/ گرايش هاي كارشناسي ارشد و شرط معدل گروه هاي آموزشي   

  1400/07/03  1400/07/30   1401جهت پذيرش دانشجوي بدون آزمون كارشناسي ارشد در مهر 

  1400/07/03  1400/07/07 ثبت ساعات مشاوره و حضو ر اساتيد در سامانه گلستان   استاد  
  1400/07/03  1400/07/07 ( پايان ترميم)   1401-1400اول  نهايي شدن ثبت نام نيمسال مدير سيستم گلستان  
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 مناسبت آموزشي   مجري   
 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

  ------  1400/07/10 آخرين مهلت اعالم ليست دانشجويان پيش ترم و دروس مرتبط به آن مركز آموزش الكترونيكي (فايل اكسل)   كارشناس آموزشي گروه و دانشكده  

 هفته سوم 

 14/07تا  10/07 

   

  1400/07/10  1400/07/14 تاييد برنامه هفتگي ترم اساتيد در سامانه جامع آموزشي گلستان   /معاونت آموزشي دانشكده  مدير گروه

 گروه/دانشكده  
حذف اجباري درس داشته و حدف ترم براي دانشجوياني كه واحد كمتر از حد 

  1400/07/10  1400/07/14 اخذ نموده اند  مجاز براي دانشجوياني كه واحد بيشتر از حد 

  1400/07/10  1400/07/14 ) 126صدور ليست حضور و غياب نهايي كالس ها (گزارش  كارشناس گروه آموزشي  

  1400/07/10  1400/07/14  فاقد ثبت نامبراي دانشجويان كارشناسي و تحصيالت تكميلي  1401-1400اول ثبت عدم مراجعه در نيمسال  كارشناس آموزشي گروه/دانشكده  

  1400/07/10  1400/07/14 كنترل ليست دروس ثبت شده در نيمسال دانشجو   دانشجو  
  ------     1400/07/14 مطابق آئين نامه داخلي دانشگاه ارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتريشناسايي و معرفي دانشجويان ممتاز ك كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان

 گروه هاي آموزشي
هاي آموزشي  جهت پذيرش دانشجوي بدون آزمون كارشناسي ارشد در  اعالم رشته/ گرايش هاي كارشناسي ارشد و شرط معدل گروه

  ------  1400/07/30 1401مهر 

  1400/07/14  1400/07/14 امتحانات پيش ترم   گروه/دانشكده  

  1400/07/17  1400/07/17 امتحانات پيش ترم   گروه/دانشكده  

 هفته چهارم 

 21/07تا  17/07 

  

  1400/07/17  1400/07/21 در سطح دانشكده در سامانه برنامه ريزي بوستان   1400-1401تاييد برنامه درسي نيمسال دوم  كارشناس آموزشي دانشكده  

 كارشناس آموزشي گروه/دانشكده   
  آخرين مهلت ارسال فايل اكسل اصالحات سامانه آموزش الكترونيكي

 ليست دروس مدعوي كه در گلستان ثبت نيستند، دروس ادغامي، اساتيد دوم دروس، مشخصات اساتيد (
 دانشجويان كميسيوني براي شركت در كالس ها)

1400/07/17  ------  

  ------  1400/07/18 پايان برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكتري     

كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان   
شناسايي و معرفي دانشجويان ممتاز و مستعدكارشناسي به اساتيد مشاور المپياد   

 1401جهت آمادگي در المپياد علمي دانشجويي 
1400/07/30  1400/07/15  

  1400/07/17  1400/07/21 اعالم موافقت با مهماني دانشجويان و ارسال نامه موافقت با دروس اخذ شده به دانشگاه مبدا   آموزش كل/خدمات آموزشي  

 1400/07/17   ------ شروع زمان ثبت غيبت كالسي   استاد  

  ------  1400/07/21 3992آخرين روز دفاع از پارساهاي ترم  دانشجو  
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 مناسبت آموزشي   مجري 
 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

  ------  1400/07/24 )  1400آخرين روز ثبت نمرات پيش ترم، پروژه و كارآموزي (نيمسال تابستان  استاد  

 هفته پنجم

 28/07تا  24/07

 

  1400/07/24  1400/07/28 ) 1400ققل نمرات مهلت دار (پيش ترم، پروژه و كارآموزي نيمسال تابستان  دانشكده/آموزش كل  

    1400/07/30   3993و  3992، 3991آخرين مهلت دانلود اطالعات الزم از سامانه آموزش الكترونيكي مرتبط با ترم هاي  اساتيد  
 1400/07/24   ------ شروع فرآيند درخواست حذف اضطراري يك درس در چارچوب قوانين آموزشي هر مقطع  دانشجو 

 1400/07/24   ------ شروع فرآيند تائيد درخواست حذف اضطراري يك درس در چارچوب قوانين آموزشي هر مقطع  كارشناس آموزشي گروه/دانشكده 

 1400/07/24   ------ شروع فرآيند درخواست حذف ترم دانشجو در تمامي مقاطع تحصيلي و ارسال مستندات به گروه  دانشجو 

 1400/07/24    ------ شروع فرآيند بررسي درخواست حذف ترم دانشجو در تمامي مقاطع تحصيلي در سيستم گلستان   استاد راهنما/ گروه/دانشكده  

 گروه هاي آموزشي  
اعالم رشته/ گرايش هاي كارشناسي ارشد و شرط معدل گروههاي آموزشي  

 1401جهت پذيرش دانشجوي بدون آزمون كارشناسي ارشد در مهر 
30/07/1400    ------ 

شناسايي و معرفي دانشجويان ممتاز و مستعدكارشناسي به اساتيد مشاور المپياد جهت آمادگي در المپياد علمي دانشجويي  كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان   
1401 

30/07/1400    ------ 

 1400/07/24   1400/07/29 در سطح دانشگاه در سامانه برنامه ريزي بوستان 1400-1401تاييد برنامه درسي نيمسال دوم  مدير سامانه بوستان  

 1400/08/01  1400/08/05  فاقد نمره 1400درج نمره صفر براي دروس پروژه و كارآموزي نيمسال تابستان  آموزش كل/خدمات آموزشي  
 هفته ششم

 05/08تا  01/08

 

 1400/08/01  1400/08/05  در سامانه گلستان 1400تائيد حق التدريس اساتيد در ترم تابستان  استاد  

 كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان  
   96و بهمن  97اعالم اسامي واجدين شرايط كارشناسي ورودي مهر 

  1400/08/01  ------ جهت استفاده از تسهيالت آئين نامه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد

 كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان   
   96و بهمن  97اعالم اسامي واجدين شرايط كارشناسي ورودي مهر 

 ------  1400/08/10  جهت استفاده از تسهيالت آئين نامه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد

 هفته هفتم

 12/08تا  08/08

 

 1400/08/10   1400/09/30   )  96و بهمن  97پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد بدون آزمون (دانشجويان كارشناسي ورودي مهر  1درج فراخوان شماره  كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان   

 1400/08/10   1400/09/30   )  96و بهمن  97ارسال درخواست و مدارك پذيرش دانشجوي بدون آزمون كارشناسي ارشد (دانشجويان كارشناسي ورودي مهر  دانشجو  

 1400/08/08  1400/08/12  در سامانه گلستان 1400تائيد حق التدريس اساتيد در ترم تابستان  گروه آموزشي  

 1400/08/08  1400/08/12  اعالم رتبه دانشجويان نوبت دوم در نيمسال قبل به آموزش كل جهت اعمال تخفيف شهريه   كارشناس آموزشي گروه/دانشكده  
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 مناسبت آموزشي   مجري   
 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

  1400/08/15  1400/09/10 پيشنهاد برگزاري ميان ترم   استاد  

هفته هشتم 
 19/08تا  15/08

  1400/08/15  1400/08/19 در سامانه گلستان  1400تائيد حق التدريس اساتيد در ترم تابستان  دانشكده  
  1400/08/15  1400/08/19 منع ثبت نام دانشجويان انتقالي داراي نقص مدارك پذيرشي و آموزشي   آموزش كل/خدمات آموزشي  

  ------  1400/08/19 1401-1400مربوط به نيمسال اول آخرين مهلت تعيين موضوع و ثبت عنوان استاد راهنماي پروژه كارشناسي  گروه آموزشي  
  ------  1400/08/18 آخرين روز ارسال نمرات آزمون جامع دكتري براي تحصيالت تكميلي   گروه آموزشي  

 هفته نهم  ------  ------ پيشنهاد برگزاري ميان ترم   استاد  

  1400/08/22  1400/08/26 به معاونت آموزشي دانشگاه   1400ارسال حق التدريس ترم تابستان  دانشكده   26/08تا  22/08

  ------  1400/08/29  3992ترم آخرين روز ثبت نمره سمينار  استاد  
هفته دهم 

 03/09تا  29/08
  ------  1400/09/03 تعيين دروس قابل اخذ براي ثبت نام مقدماتي نيمسال بعد و فعال نمودن دروس در سامانه گلستان   كارشناس آموزشي گروه/دانشكده  

  ------  1400/08/30 پايان مهلت بررسي درخواست تصويب پيشنهاده پايان نامه (پروپوزال) دانشجويان ترم سوم درگروه آموزشي   گروه آموزشي  
  ------  1400/09/10 پيشنهاد برگزاري ميان ترم   استاد  

هفته يازدهم 
 10/09تا  06/09

  ------  1400/09/06 آخرين روز اعالم عدم تصويب پيشنهاده جهت حذف پارسا از انتخاب واحد دانشجو   گروه آموزشي  
  1400/09/06  1400/09/10 در سامانه گلستان 1400-1401تائيد حق التدريس اساتيد در نيمسال اول  استاد  

  1400/09/06  1400/09/08 بررسي محل امتحانات دروس در سيستم گلستان و تاريخ مشخص شده براي امتحانات   كارشناس آموزشي گروه/دانشكده  
  1400/09/06  1400/09/08 هاي آموزشي در سامانه بوستان   ارائه دروس ترم آينده توسط گروه گروه آموزشي  
  1400/09/13  1400/09/17 در سامانه گلستان 1400-1401تائيد حق التدريس اساتيد در نيمسال اول  گروه آموزشي 

دوازدهم  هفته
 17/09تا  13/09

  1400/09/13  1400/09/17 آماده سازي سيستم گلستان براي پاسخگويي دانشجو به فرم ارزيابي اساتيد   دفتر نظارت و ارزيابي  
  1400/09/13  1400/09/17 ورود برنامه هقتگي از سامانه بوستان به سامانه گلستان   كارشناس بوستان  
  1400/09/13  1400/09/17   1400-1401آماده سازي سيستم گلستان براي ثبت نام مقدماتي نيمسال دوم  كارشناس گلستان  

     ارائه گزارش پيشرفت كار پايان نامه كارشناسي ارشد نيمسال چهارم به بعد   دانشجو/ استاد راهنما  
   
 
 



 ه نام خداب 
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 مناسبت آموزشي   مجري 
 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

  1400/09/20  1400/09/24 در سامانه گلستان  1400-1401تائيد حق التدريس اساتيد در نيمسال اول  دانشكده  
هفته سيزدهم  
 24/09تا  20/09

  1400/09/20  1400/09/24   1400-1401درخواست و تكميل فرم افزايش سنوات دانشجويان براي نيمسال دوم  دانشجو  
  1400/09/20  1400/09/24 پايان بررسي محل امتحانات دروس در سيستم گلستان   كارشناس آموزشي گروه/دانشكده  

  1400/09/20  1400/09/24 پاسخگويي دانشجو به فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان   دانشجو  

 كارشناسان آموزش و اساتيد
در صورت حضوري بودن امتحانات آخرين مهلت اعالم دروسي كه اساتيد آن تمايل دارند كه به صورت حضوري و الكترونيكي امتحان 

    1400/09/30 الكترونيكي) را برگزار كنند (نامه به مركز آموزش

هفته چهاردهم 
 01/10تا  27/09

  1400/09/24  1400/09/30 گزارش كار سه ماهه دانشجويان المپيادي هاي آموزشي اساتيد مشاور گروه
  ------  1400/09/30 )96و بهمن  97پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد بدون آزمون (دانشجويان كارشناسي ورودي مهر  1درج فراخوان شماره  كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان

  ------  1400/09/30 )96و بهمن  97ارسال درخواست و مدارك پذيرش دانشجوي بدون آزمون كارشناسي ارشد (دانشجويان كارشناسي ورودي مهر  دانشجو
  1400/09/24  1400/09/30  به معاونت آموزشي دانشگاه   1401-1400ارسال حق التدريس نيمسال اول   دانشكده
  ------  1400/10/01 1400-1401ثبت نام مقدماتي نيمسال دوم  دانشجو

 كارشناسان آموزش الكترونيكي
سامانه گلستان؛ و در صورت حضوري بودن امتحانات، در صورت غير حضوري بودن امتحانات، توزيع ساعات امتحانات در طول روز در 

    1400/10/01 برنامه ريزي امتحانات عمومي و تخصيص شماره صندلي در سامانه گلستان

 پانزدهم هفته  1400/10/04  1400/10/09 اخذ مجوز آزمون جامع دكتري گروه/دانشكده/تحصيالت تكميلي
  1400/10/04  ------ جلسه با اساتيد مشاور المپيادي جهت بررسي نقاط قوت و ضعف دانشجويان درخشانمدير گروه استعدادهاي  08/10تا  04/10

    1400/10/13 پايان فرآيند درخواست حذف اضطراري يك درس در چارچوب قوانين آموزشي هر مقطع دانشجو

هفته شانزدهم  
 15/10تا  11/10

    1400/10/13 دانشجو در تمامي مقاطع تحصيلي و ارسال مستندات به گروهپايان فرآيند درخواست حذف ترم  دانشجو
    1400/10/15 پايان زمان ثبت غيبت كالسي استاد

  1400/10/11  1400/10/15 صدور ليست حضور و غياب امتحانات كارشناس آموزشي گروه/دانشكده
    1400/10/15 پايان كالس ها استاد/دانشجو

  1400/10/18   ارسال پرونده دانشجويان عدم مراجعه و اخراج نيمسال قبل آموزشي دانشكدهكارشناس 

امتحانات  
 05/11تا  18/10

  1400/10/18   شروع امتحانات پايان ترم 
  1400/10/25  1400/10/27 امتحانات دروس عمومي     

  1400/11/02  ------ آغاز آزمون جامع دكتري   گروه/دانشكده  

    1400/11/05 پايان امتحانات پايان ترم     
  ------  1400/11/16 اتمام آزمون جامع دكتري   گروه/دانشكده  



 ه نام خداب 
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 مناسبت آموزشي   مجري 
 بازه زماني 

 هفته ترم 
 از  تا 

      1400/11/13 پايان ارسال درخواست حذف پزشكي           دانشجو  
پس از امتحانات  

 15/11تا  06/11

    1400/11/13 پايان تكميل فرم كميسيون موارد خاص   دانشجو  
  ------  1400/11/13 درج اعتراضات دانشجويان كارشناسي به نمرات دروس و بررسي استاد   دانشجو  
  ------  1400/11/15 پايان ثبت نمرات توسط اساتيد  استاد  

  1400/11/16  1400/11/20 قفل ليست نمره نهايي در سيستم گلستان   /خدمات ماشينيآموزش كل

هفته پس از پايان  
 نيمسال

 21/11تا  16/11 

  1400/11/16  1400/11/20 قفل تكي نمرات معرفي با استاد در سيستم گلستان  كارشناس آموزشي دانشكده  
    1400/11/20 ارسال پرونده دانشجويان عدم مراجعه و اخراج نيمسال قبل   كارشناس آموزشي دانشكده  

    1400/11/20 درج نمره صفر براي دروسي كه فاقد نمره مي باشد.  /خدمات آموزشيآموزش كل
    1400/11/20 پايان مهلت ارائه گزارش پيشرفت كار پژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي   دانشجو/ استاد راهنما 

    1400/11/20 پايان مهلت تكميل فرم سنوات كارشناسي (دانشجويان نيازمند سنوات)   دانشجو  
     1400/11/20   كنترل وضعيت دانشجويان مشروطي پس از ثبت كليه نمرات و اعالم به دانشجو جهت اخذ مجوزهاي الزم     دانشجو

  


