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 مناسبت آموزشي مجري
 بازه زماني

 از تا

 ١٤٠٢-١٤٠١قبل از شروع نيمسال اول سال تحصيلي 

 1401/05/01 1401/06/09  )در نيمسال اول اقدام جهت اخذ معرفي نامه از صنعت (پيش نياز اخذ واحد كارآموزي  دانشجو

  آموزش كل
و  ننشجويادا كليه منا ثبت مسائل دآوريياو  سيربر جهت زشموآ نشناساركا با جلسه تشكيل

 1401/05/01 1401/06/09  رودونو ننشجويادا منا ثبتو  شپذير يندافر دآورييا همچنين

 1401/05/01 1401/06/09  رودونو ننشجويادا هيوگر منا ثبت ايبر برنامه تعريف  كارشناس آموزشي گروه

 كارشناس آموزشي گروه
بررسي وجود برنامه درسي مناسب هر رشته بر اساس آخرين سرفصل مصوب وزارت عتف و اعمال آن 

 براي دانشجويان
1401/06/09 1401/06/01 

 1401/06/01 1401/06/09 هاهاي درسي در سامانه آموزشي گلستان توسط دانشكدهآخرين مهلت ثبت و ويرايش برنامه دانشكده يكارشناس آموزش

 1401/06/01 1401/06/09  اخذ مجوز تدريس براي اساتيد مدعو  يگروه آموزش

 1401/06/01 1401/06/09  سرفصل مصوب وزارت عتف ليسي دروس طبقبررسي و پيگيري تكميل عنوان انگ  كارشناس آموزشي گروه

 1401/06/01 1401/06/09  ثبت مشخصات دانشجويان كارشناسي مهمان (بار اول) در سامانه گلستان  دانشجو

 1401/06/01 1401/06/16  ثبت درخواست مرخصي تحصيلي در سامانه گلستان  دانشجو

  يكارشناس گروه آموزش
نام دانشجويان كارشناسي ميهمان و انتقالي داراي نقص مدارك پذيرشي و و منع ثبتغيرفعال كردن 

 1401/06/01 1401/06/09  آموزشي

 1401/06/01 1401/06/09  كنترل برنامه هفتگي دروس در كليه مقاطع تحصيلي  دانشكده يكارشناس آموزش

 1401/06/01 1401/06/09  ها ها و كارگاهايشگاهها، آزمحصول اطمينان از شرايط مناسب كالس  گروه آموزشي/دانشكده

 1401/06/09  ١٤٠٠-١٤٠١نيمسال دوم ثبت نمرات پروژه و كارآموزي مهلت آخرين   استاد/گروه آموزشي/دانشكده

  آموزش كل/خدمات ماشيني
مربوطه در  يهاهيدييتا يمدعو (بار اول) دارا ديثبت پست اجرايي اساتيد و ثبت مشخصات اسات
 1401/06/01 1401/06/09  گلستان سامانه

 1401/06/05  )١٤٠١-١٤٠٢برگزاري جلسه شوراي موارد خاص (براي نيمسال اول   شوراي موارد خاص

كارشناس شوراي موارد 
  خاص/آموزش كل/ خدمات آموزشي

 1401/06/05 1401/06/09  ابالغ و ثبت آراي شوراي موارد خاص در سامانه سجاد و سيستم گلستان

  ل و تحصيالت تكميليآموزش ك
بررسي و تاييد موارد حذف پزشكي داراي تاييد پزشك معتمد و شوراي آموزشي دانشگاه مربوط به 

  1401/06/01  1401/06/25  در سامانه گلستان ١٤٠١-١٤٠٠نيمسال دوم 

  دانشجو

 آخرين مهلت ارائه درخواست انصراف از تحصيل دانشجويان ورودي هاي قبل

كه دانشجو انصراف بدهد  ماني مي تواند باشد، ولي در اين تاريخ درصورتيانصراف هر ز ختاري( 
  )مشمول شهريه آن نيم سال نمي شود

1401/06/09 

مدير گروه/ /دانشجو/ كارشناس
  /معاونت آموزشي دانشكدهدانشكده

  دانشجويان ترم آخر مقطع كارشناسي يد استثنائات آموزشييدرخواست و تا

  )جوز از شوراي آموزشي دانشگاهاخذ م جهتي به استاد و يا موارد ديگر معرف بررسي احراز شرايط(
1401/06/09 1401/06/01 

دانشجويان/مركز آموزش 
  الكترونيكي

 LMS  1401/06/10در سامانه  ١٤٠٠-١٤٠١آخرين مهلت دسترسي دانشجويان به محتواي دروس نيمسال دوم 

  
 تمديد به زنيا  كه تحصيلي مقاطع كليه  نويانشجدا اتسنو تمديداز  نطميناا لحصوو  يگيرارشگز

 1401/06/10  نددار اتسنو
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  دانشجو
ي براي ترم هاي نهم و دهم مقطع ليتكم التيتحص انيسنوات دانشجو دياقدام جهت اخذ تمد

ترم هاي پنجم و  -دكتري از طريق فرآيند و ترم هاي يازده و بعد از آن از شوراهاي موارد خاص
  ارشد از طريق فرآيند و ترم هاي هفت و بعد از آن از شوراهاي موارد خاصششم مقطع كارشناسي 

1401/06/20 1401/06/10 

 1401/06/12 1401/06/16  ١٤٠١ريزي و ارائه دروس براي دانشجويان نو ورود مهر برنامه  يكارشناس گروه آموزش

 با اعالم سازمان سنجش آموزش كشور  ١٤٠١ مهرنوورود  انيانتخاب واحد دانشجونام و ثبت  دانشجو/گروه آموزشي

 1401/06/12 1401/06/16  گريد يهااز دانشگاه يو انتقال يمهمانكارشناسي  انيانتخاب واحد دانشجو  دانشجو/گروه آموزشي

 1401/06/12 1401/06/16  ١٤٠١-١٤٠٢انتخاب واحد نيمسال اول   دانشجو

 Google Scholar  1401/06/25 1401/06/15در بروز رساني صفحه شخصي استاد و پااليش مقاالت   استاد

 1401/06/15 1401/06/25  ثبت طرح درس در سامانه گلستان  استاد

 LMS 1401/06/18 1401/06/16به سامانه مديريت يادگيري  ١٤٠١-١٤٠٢ورود اطالعات دروس نيمسال اول   هاي الكترونيكيمركز آموزش

 هفته اول 1401/06/25الي  1401/06/19

 1401/06/19 1401/10/07  (پايان آن در هفته شانزدهم) هاشروع كالس  د/دانشجواستا

 1401/06/19 1401/06/25  رودونو ننشجويادا ايبر توجيهي يس هاكال اريبرگز جهت برنامه تنظيم  گروه/دانشكده

 1401/06/19 1401/07/08  )مسو هفتهآن در  نپايا( رودونو ننشجويادا لمعد تمغاير لساو ار شيزموآ اركمد سيربر وعشر  آموزش كل

و  كل گروه/دانشكده/آموزش
  ت تكميليتحصيال

 1401/06/19 1401/06/30  تحصيلي تاييد درخواست مرخصي تحصيلي در سامانه گلستان براي كليه مقاطعبررسي و 

 1401/06/19 ١٤٠١-١٤٠٢مربوط به نيمسال اول  تعيين موضوع، ثبت عنوان و استاد راهنماي پروژه كارشناسي دانشجو/استاد/گروه آموزشي

 1401/06/19  در سامانه گلستان اساتيد مدعو سيالتدرداد حقثبت قرار  كارشناس گروه آموزشي

 1401/06/19 1401/12/25  انصراف از تحصيل دانشجويان مقطع كارشناسي متقاضي شركت مجدد در كنكور سراسريثبت   كل گروه/دانشكده/آموزش

هاي كارشناسان آموزشي/آموزش
  الكترونيكي

د استادي در گلستان و دانشجويان معرفي به استاد و ارسال فرم اصالحات مربوط به اساتيد بدون ك
 1401/06/19 1401/06/23  دانشجويان مشمول شوراي موارد خاص

در پرتال  ١٤٠١درخشان  استعدادثبت اسامي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد بدون آزمون   كارشناس استعداد درخشان
 1401/06/19 1401/07/09  اينترنتي سازمان سنجش

 1401/06/25  خرين مهلت ثبت درخواست دانشجويان دكتري جهت دفاع رساله در نيمسالآ  دانشجو

 1401/06/25  ي (براي نيمسال قبل)دكتر انيدانشجو) پروپوزالپيشنهاده (دفاع از  خيتار نيآخر  دانشجو

 دومهفته  1401/07/01الي  1401/06/26

 شوراي موارد خاص
قبل از  تحصيلي درخواست دانشجويان تمامي مقاطعبررسي برگزاري جلسه شوراي موارد خاص (

 حذف و اضافه)
1401/06/27 1401/06/27 

 1401/06/27 1401/06/30  ابالغ و ثبت آراي شوراي موارد خاص در سامانه سجاد و سيستم گلستان  كارشناس شوراي موارد خاص

  گروه/دانشكده
زشي (انتخاب واحد كمتر يا بيشتر و ارسال گزارش تخلفات آموبررسي وضعيت آموزشي دانشجويان 

 1401/06/26 1401/06/30  از سقف مجاز، عدم رعايت پيشنياز و همنياز، انتخاب واحد بدون مجوز ادامه تحصيل و ...)
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 1401/06/26 1401/06/30 دانشجوجاري شده در نيمسال ليست دروس ثبت نهايي كنترل كارشناس آموزشي گروه/دانشجو

 1401/06/26 1401/06/30 ... التحصيلي وهاي دانشجويان كارشناسي داراي شرايط فارغپرونده ارسال گروه/دانشكده

 1401/06/26 1401/06/30 ثبت ساعات مشاوره و حضور اساتيد در سامانه گلستان استاد

 1401/06/26 1401/06/30  به آن بوطو دروس مرواجد شرايط معرفي به استاد دانشجويان اسامي ليست  بررسي و تهيه  آموزشي  كارشناس گروه

 1401/06/26 1401/06/30  نامفاقد ثبت كليه مقاطعبراي دانشجويان  ١٤٠١-١٤٠٢اول   ثبت عدم مراجعه در نيمسال  كارشناس آموزشي گروه/دانشكده

 1401/06/26 1401/06/30  فاقد نمره ١٤٠٠-١٤٠١نيمسال دوم پروژه و كارآموزي  براي ثبت نمره صفر  آموزش كل

 1401/06/26 1401/06/30  ثبت اسامي دانش آموختگان رتبه اول كارشناسي در پرتال اينترنتي سازمان سنجش  كارشناس استعداد درخشان

 1401/06/27 1401/07/12  در پرتال سازمان سنجش ١٤٠١ثبت اسامي پذيرفته شدگان دكتري بدون آزمون استعداد درخشان   كارشناس استعداد درخشان

 1401/06/31 1401/07/01  غير فعال كردن و منع ثبت نام دانشجويان بدون مجوز تمديد سنوات   كارشناس دانشكده

 1401/06/30  (براي نيمسال قبل) آخرين مهلت ثبت درخواست دانشجويان كارشناسي ارشد جهت دفاع پارسا  دانشجو

 1401/06/30  شكده (در نيمسال قبل)) در دانپروپوزالپيشنهاده ( بيتصو مهلت نيآخر  دانشجو

   سومهفته   1401/07/08الي  1401/07/02 

 1401/07/02 1401/07/06  كارشناسيمقطع تحصيلي  دانشجويان نوورود الكترونيكي نامثبت  دانشجو

 1401/07/02 1401/07/04  ترميم واحد (حذف و اضافه)  دانشجو

 1401/07/02 1401/07/٠٨  نگلستا شيزموآ سامانهدر  رودونو ننشجويادا جعهامر معد ضعيتو ثبت مهلت خرينآ  كارشناسان آموزشي

 1401/07/08  رودونو ننشجويادا لمعد تمغاير لساو ار شيزموآ اركمد سيربر نپايا  آموزش كل

 1401/07/02 1401/07/04   بررسي رعايت آيين نامه معرفي به استاد در خصوص متقاضيان  كارشناس آموزش كل

گروه/دانشكده/ شوراي آموزشي 
  دانشگاه

س زير حدنصاب و ارسال داليل توجيهي جهت اخذ مجوز از شوراي هاي دروحذف و ادغام گروه
 1401/07/05 1401/07/08  آموزشي دانشگاه براي ابقاء دروس زير حدنصاب

 1401/07/05 1401/07/08  ورودنوبراي دانشجويان  جلسه معارفهبرگزاري   /دانشكده آموزشي گروه

  1401/07/02  1401/07/06  ) از انتخاب واحد دانشجو و حق التدريس استادپوزالپروحذف پايان نامه هاي فاقد پيشنهاده (  گروه آموزشي

 1401/07/02 1401/07/04  مركز آموزش الكترونيكي (فايل اكسل)به به استاد  يآخرين مهلت اعالم ليست دانشجويان معرف  كارشناسان آموزشي

 1401/07/02 1401/07/06  د در سامانه گلستاناساتي نيمسال جاريتاييد برنامه هفتگي بررسي و   يگروه آموزش ريمد

  گروه/دانشكده/آموزش كل
(عدم تمديد سنوات،  ليبدون مجوز ادامه تحص ينام دانشجويان كارشناسلغو ثبتغيرفعال كردن و 

 1401/07/02 1401/07/06  انتخاب واحد)اخراجي مشروط، عدم مجوز نظام وظيفه و فاقد 

 1401/07/02 1401/07/10  نظام وظيفه دانشجويان فاقد معافيت تحصيليخذ مجوز از اقدام جهت ا  دانشجو

  كارشناسان آموزشي
سه هفته (ورود در سامانه آموزشي گلستان نوثبت وضعيت عدم مراجعه دانشجويان آخرين مهلت 

 1401/07/02 1401/07/10  )پس از ثبت نام الكترونيكي

 1401/07/06 1401/07/06 امتحانات معرفي به استاد گروه/دانشكده

 چهارمهفته   1401/07/15الي  1401/07/09
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 1401/07/09 به استاد يامتحانات معرف گروه/دانشكده

 1401/07/09  به روز رساني برنامه هفتگي اساتيد در سايت دانشگاه  مديريت فناوري اطالعات

 1401/07/09  )واحد ( پايان ترميم ١٤٠١-١٤٠٢اول  نام نيمسالشدن ثبتنهايي  مدير سيستم گلستان

 1401/07/09 1401/08/30  سال بعددكتري  پذيرش دانشجو مقطع م ظرفيت اعال  گروه آموزشي/دانشكده/آموزش

 1401/07/09 1401/11/30  سال بعدكارشناسي ارشد  ،كارشناسي م ظرفيت پذيرش دانشجو مقطع اعال  گروه آموزشي/دانشكده/آموزش

 1401/07/09 1401/07/13  اساتيد در سامانه گلستان نيمسال جاريتاييد برنامه هفتگي بررسي و   معاونت آموزشي دانشكده

 1401/07/09 1401/07/13  حذف و اضافه پس از اتمامبررسي و حذف و ادغام دروس زير حدنصاب   گروه آموزشي

 1401/07/09 1401/07/13  در سامانه گلستان ١٤٠١-١٤٠٢ل اول مربوط به نيمساالتدريس اساتيد يد حقيتا  / دانشكدهگروه آموزشي/ استاد

 1401/07/09 1401/07/13  )١٢٦ها (گزارش صدور ليست حضور و غياب نهايي كالس  كارشناس گروه آموزشي

 1401/07/09 1401/07/13  هاسوي دانشكده ي ارسال شده ازتخلفات آموزشات گزارش اقدام قانوني در خصوص  آموزش كل

 1401/07/09 1401/07/13  دانشگاه مبدأاعالم موافقت با مهماني دانشجويان و ارسال نامه موافقت با دروس اخذ شده به   آموزش كل

  آموزش كل /كارشناس گروه 
گيري دانشجويان اخراج مشروطي مقطع كارشناسي و ارسال نامه اخراج مشروطي   بررسي و گزارش

 1401/07/09 1401/07/13  به درب منزل دانشجو

    اخطار به دانشجوبررسي و گزارش گيري دانشجويان يك ترم مشروطي و ارائه نامه   كارشناس دانشكده

 1401/07/09  شروع زمان ثبت غيبت كالسي دانشجويان  استاد

  دانشجو
ها به آخرين مهلت پيگيري اخذ مجوز از نظام وظيفه دانشجوياني كه مهلت معافيت تحصيلي آن

  پايان رسيده است
1401/07/13 

 1401/07/13  در سامانه گلستان اساتيد مدعو سيالتدرثبت قرارداد حقآخرين مهلت   كارشناس گروه آموزشي

 1401/07/10 1401/07/15 بررسي و ارسال درخواست مجوز برگزاري آزمون ارزيابي جامع دانشجويان دكتري دانشكده

 پنجمهفته   1401/07/22الي  1401/07/16

 1401/07/16 ١٤٠١ستان تابكارآموزي ؛ و ٤٠١١نيمسال معرفي به استاد ثبت نمرات  مهلتآخرين  /گروه آموزشي/دانشكدهاستاد

     

 1401/07/20  ٤١٠١به نيمسال  تعيين موضوع، ثبت عنوان و استاد راهنماي پروژه كارشناسيآخرين مهلت   دانشجو/استاد/گروه آموزشي

 1401/07/16 1401/07/20 )١٤٠١تابستان  يو كارآموز ١٤٠١-١٤٠٢اول به استاد نيمسال  يدار (معرفققل نمرات مهلت دانشكده/آموزش كل

 1401/07/16 1401/07/20  ارسال برنامه هفتگي اساتيد به دفتر نظارت، ارزيابي و سنجش دانشگاه  دانشكده

 1401/07/16  1401/07/20  به معاونت پشتيباني ١٤٠٢-١٤٠١اول نيمسال مربوط به التدريس اساتيد حقهفته اي  ٤ ارسال سند  آموزش كل

 1401/07/16  هاي آموزشيدر گروه ١٤٠٢-١٤٠١دوم  مسالين جهت ارائه براي اساتيدروس د نييتعبررسي و   آموزشي استاد/ گروه

 1401/07/16 شروع فرآيند درخواست حذف اضطراري يك درس در چارچوب قوانين آموزشي هر مقطع دانشجو

 1401/07/16 شروع فرآيند تاييد درخواست حذف اضطراري يك درس در چارچوب قوانين آموزشي هر مقطع كارشناس آموزشي گروه/دانشكده

 1401/07/16 شروع فرآيند درخواست حذف ترم دانشجو در تمامي مقاطع تحصيلي و ارسال مستندات به گروه دانشجو



 

 www.usb.ac.ir/academics      آموزش خالق و اثربخش

 مناسبت آموزشي مجري
 بازه زماني

 از تا
 1401/07/16  در تمامي مقاطع تحصيلي در سيستم گلستان شروع فرآيند بررسي درخواست حذف ترم دانشجو  استاد راهنما/ گروه/دانشكده

 1401/07/16 1401/07/30  ١٤٠١اعالم اسامي ممتازين در مهر   كارشناس استعداد درخشان

 1401/07/21  آخرين تاريخ دفاع از پارسا (براي نيمسال قبل)  دانشكده-گروه-استاد راهنما-دانشجو

  دانشجو
) توسط دانشجو  (پيشنياز انتخاب واحد پايان نامه در پوزالپروپيشنهاده ( بيتصوثبت درخواست 

 1401/07/16 1401/11/05  )٤٠١٢نيمسال 

 1401/07/16 تحصيالت تكميلي ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشجو

 هفته ششم 1401/07/29الي  1401/07/23

  1401/07/23 1401/07/27 فاقد نمره  ١٤٠١تابستان زي درج نمره صفر براي دروس پروژه و كارآمو آموزش كل/خدمات آموزشي

 1401/07/25 1401/08/10  وريفناو  تتحقيقا، معلووزارت  سنجش نمازسا لپرتادر  لمعد تمغايررود و  آموزش كل

  1401/07/23 1401/07/27 اعالم رتبه دانشجويان نوبت دوم در نيمسال قبل به آموزش كل جهت اعمال تخفيف شهريه كارشناس آموزشي گروه/دانشكده

  كارشناس استعداد درخشان
هاي آموزشي براي شرط معدل و واحدهاي دانش آموختگي دانشجويان كارشناسي  استعالم از گروه

 1401/07/23 1401/07/30  ١٤٠٢جهت پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد 

  كارشناس آموزشي گروه/دانشكده
بر اساس نيمسال ششم (برتر مقطع كارشناسي % ١٥شروع فرايند معرفي دانشجويان رتبه هاي 

 1401/07/23 1401/07/30  )تحصيل و سه چهارم واحدهاي گذرانده

  آموزش كل/خدمات آموزشي
مقطع كارشناسي جهت تهيه ليست  ١٤٠١شروع بررسي مدارك ثبت نامي دانشجويان نو ورود سال 

 1401/07/23  جشاسامي افراد داراي مغايرت معدل براي ارسال به سازمان سن

  هفتمهفته   1401/08/06الي  1401/07/30

 1401/07/30 1401/09/02  ترمپيشنهاد برگزاري ميان  استاد

هاي آموزشي در گروه ١٤٠٢-١٤٠١دوم  مسالينجهت ارائه براي  اساتيددروس  پايان بررسي و تاييد  گروه آموزشي استاد/ 1401/08/04 

  1401/07/30  1401/08/04  براي اساتيد مدعو و داراي پست اجرايي ١٤٠١-١٤٠٢اعالم ساعات عدم تدريس براي نيمسال دوم   اساتيد مدعو و داراي پست اجرايي

 1401/07/30 1401/08/04  به مدير اين سامانه گلستانسامانه ديد جهت درج در ج دياعالم دروس و اسات  كارشناس آموزشي دانشكده

 1401/08/01 1401/08/11  هاي المپيادي و برگزاري جلسات آشنايي با المپياد غير متمركز علمي دانشجويي  هتشكيل گرو  مدير گروه استعداد درخشان

 1401/08/01 1401/08/15 شروع آزمون ارزيابي جامع دكتري گروه/دانشكده

  هشتمهفته   1401/08/13الي  1401/08/07

   ترمپيشنهاد برگزاري ميان  استاد

 1401/08/07 1401/08/11 دهندههاي سرويست ارائه دروس سرويسي به گروهدرخواس كارشناس دانشكده

 1401/08/10  وريفناو  تتحقيقا، معلووزارت  سنجش نمازسا لپرتادر  لمعد تمغايررود وپايان مهلت   آموزش كل

 1401/08/07  1401/08/11  بين دانشكده ها ارائه دروس سرويسيجلسه هماهنگي براي   معاون آموزشي دانشكده

 1401/08/07 1401/08/11  گلستاندر سامانه  ١٤٠١-١٤٠٢و برنامه امتحانات نيمسال دوم ارائه دروس   كارشناس گروه آموزشي



 

 www.usb.ac.ir/academics      آموزش خالق و اثربخش

 مناسبت آموزشي مجري
 بازه زماني

 از تا
 1401/08/07 1401/08/11  در سيستم گلستان ١٤٠١ثبت پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد بدون آزمون استعداد درخشان   كارشناس استعداد درخشان

 1401/08/15  زيابي جامع دكتري پايان ار  دانشكده

  نهمهفته   1401/08/20الي  1401/08/14

   ترمپيشنهاد برگزاري ميان  استاد

  1401/08/14  1401/08/18  گلستاندر گروه آموزشي در سامانه  ١٤٠١-١٤٠٢نيمسال دوم  و امتحانات تاييد برنامه درسي  كارشناس گروه آموزشي

 1401/08/14 1401/08/18  انشجويان منتخب با استاد مشاور روانشناس المپياد بيست و هشتمجلسه  د  مدير گروه استعداد درخشان

 1401/08/14 1401/08/30  ارسال فيزيكي اصل مدارك ثبت نام توسط دانشجويان نوورود مقطع كارشناسي  دانشجو

  دفتر استعداد درخشان
ي ارشد بدون آزمون استعداد درج فراخوان پذيرش و فرايند دريافت مدارك دانشجويان كارشناس

  ( فراخوان پاييز)١٤٠٢درخشان جهت مهر 
1401/09/15 1401/08/15 

  دهمهفته   1401/08/27الي  1401/08/21

   ترمپيشنهاد برگزاري ميان  استاد

  1401/08/21 1401/08/25  هاي آموزشيدر گروه ١٤٠٢-١٤٠١دوم  مسالين اصلينام ثبت يدروس قابل اخذ برا نهايي كردن  كارشناس آموزشي گروه

 1401/08/21 1401/08/25  امتحانات براي بازه يدروس امتحان و نهايي كردن توزيعبررسي   كارشناس آموزشي گروه

  1401/08/21  1401/08/25  ١٤٠١-١٤٠٢دوم نيمسال  اصلينام سازي سيستم گلستان براي ثبتآمادهبررسي مقدمات و   كارشناس گلستان

  يازدهمهفته   1401/09/04الي  1401/08/28

 1401/09/02  ترمپيشنهاد برگزاري ميان  استاد

 1401/08/30  سال بعددكتري  م ظرفيت پذيرش دانشجو مقطع اعالپايان   گروه آموزشي/دانشكده/آموزش

 1401/08/28 1401/09/02  تانگلسدر سطح دانشكده در سامانه  ١٤٠١-١٤٠٢دوم نيمسال  و امتحانات تاييد برنامه درسي  كارشناس آموزشي دانشكده

 1401/09/01  و بررسي آن ١٤٠١-١٤٠٢شروع درخواست تغيير رشته براي نيمسال دوم   آموزش كل دانشجو/

 دوازدهمهفته   1401/09/11الي  1401/09/05

  1401/09/05 1401/09/09  نگلستادر سطح دانشگاه در سامانه  ١٤٠١-١٤٠٢دوم نيمسال و امتحانات تاييد برنامه درسي   گلستانمدير سامانه 

  دانشجو
ي براي ترم هاي نهم و دهم مقطع ليتكم التيتحص انيسنوات دانشجو دياقدام جهت اخذ تمد

ترم هاي پنجم و  -دكتري از طريق فرآيند و ترم هاي يازده و بعد از آن از شوراهاي موارد خاص
  ز آن از شوراهاي موارد خاصششم مقطع كارشناسي ارشد از طريق فرآيند و ترم هاي هفت و بعد ا

1401/11/09 1401/09/05 

  1401/09/05 1401/09/09  سازي سيستم گلستان براي پاسخگويي دانشجو به فرم ارزيابي اساتيدآمادهبررسي مقدمات و   دفتر نظارت و ارزيابيكارشناس 

  سيزدهمهفته   1401/09/18الي  1401/09/12

 1401/09/12 1401/09/16  يابي اساتيد در سامانه گلستانپاسخگويي دانشجو به فرم ارزش  دانشجو



 

 www.usb.ac.ir/academics      آموزش خالق و اثربخش

 مناسبت آموزشي مجري
 بازه زماني

 از تا

  كارشناس آموزشي گروه/دانشكده
و  ١٤٠١-١٤٠٢نيمسال دوم  يبرا يآموزش يهاشده توسط گروهدروس و برنامه امتحانات ارائه دييتا

  فعال نمودن دروس مربوطه در سامانه گلستان
1401/09/16 1401/09/13 

 1401/09/15  رسال نتايج آزمون ارزيابي جامع دكتريآخرين مهلت ا  گروه/دانشكده

 چهاردهمهفته  1401/09/25الي  1401/09/19

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

و تخصيص شماره صندلي  تخصصي عمومي و ريزي امتحاناتبرنامه، صورت حضوري بودن امتحانات
 در سامانه گلستان

1401/09/23 1401/09/19 

  پانزدهمهفته   1401/10/02الي  1401/09/26

 1401/09/26  1401/11/07  ) اقدام جهت اخذ معرفي نامه از صنعت (پيش نياز اخذ واحد كارآموزي در نيمسال دوم  دانشجو

 1401/09/26 1401/09/30  هاي جبرانيرساني جهت برگزاري كالسهاي اساتيد و اطالعب كالسگزارش نهايي حضور و غيا  گروه آموزشي/دانشكده

 1401/09/26 پايان مهلت ثبت نمرات پروژه كارشناسي نيمسال قبل  گروه آموزشي/دانشكده

 آموزش كل
مقطع كارشناسي و اعالم ليست  ١٤٠١پايان بررسي مدارك ثبت نامي دانشجويان نو ورود سال 
  ل به سازمان سنجشاسامي دانشجويان داراي مغايرت معد

1401/09/30 

 1401/09/30  ١٤٠١-١٤٠٢هاي تغيير رشته براي نيمسال دوم پايان بررسي درخواست  /آموزش كلدانشجو/گروه آموزشي

  استاد/ كارشناس آموزشي گروه
   مي گردد.به صورت حضوري و الكترونيكي برگزار آنها  آخرين مهلت اعالم دروسي كه امتحان

  الكترونيكي) هايزش(نامه به مركز آمو
1401/09/30 1401/09/26 

 شانزدهمهفته   1401/10/09الي  1401/10/03

 1401/10/03 1401/10/07  هاي جبراني دروسي كه برخي از جلسات آن برگزار نشدهبرگزاري كالس آخرين مهلت استاد

 1401/10/05  هر مقطع تحصيليپايان فرآيند درخواست حذف اضطراري يك درس در چارچوب قوانين آموزشي  دانشجو

  1401/10/05  پايان فرآيند درخواست حذف ترم دانشجو در تمامي مقاطع تحصيلي و ارسال مستندات به گروه دانشجو

  1401/10/07  پايان زمان ثبت غيبت كالسي دانشجويان  استاد

 1401/10/03 1401/10/07  رساني به اساتيدصدور برنامه امتحاني اساتيد و اطالع  كارشناس آموزشي گروه

 1401/10/03 1401/10/07 صدور ليست حضور و غياب امتحانات كارشناس آموزشي گروه/دانشكده

 1401/10/07  هاپايان كالس استاد/دانشجو

  امتحانات  1401/10/27الي  1401/10/10

 1401/10/10  ترمشروع امتحانات پايان  استاد/دانشجو

 1401/10/10 1401/10/27  سه امتحان درس در سامانه گلستانثبت غيبت در جل  كارشناس دانشكده

 1401/10/10 1401/10/16  بازه اول امتحانات تخصصي  هاي الكترونيكياستاد/ مركز آموزش

 1401/10/17 1401/10/19  امتحانات دروس عمومي  هاي الكترونيكياستاد/ مركز آموزش



 

 www.usb.ac.ir/academics      آموزش خالق و اثربخش

 مناسبت آموزشي مجري
 بازه زماني

 از تا

  آموزش كل
به  ١٤٠٢-١٤٠١اول نيمسال مربوط به ساتيد ا ماه آخر آموزش التدريسحق  ارسال سند

  )التدريسحقمعاونت پشتيباني (كسر ساعات غيبت اساتيد در طول ترم  از 
1401/10/19 1401/10/17 

 1401/10/20 1401/10/27  بازه دوم امتحانات تخصصي  هاي الكترونيكياستاد/مركز آموزش

 1401/10/27  ١٤٠٢-١٤٠١اول سال تحصيلي نيمسال پايان امتحانات   عموم

 1401/10/10  شروع ارسال پرونده دانشجويان عدم مراجعه و اخراج نيمسال قبل  كارشناس آموزشي گروه/دانشكده

 1401/10/10 1401/10/27  ثبت درخواست دانشجويان تمامي مقاطع تحصيلي مشمول شوراي موارد خاص  دانشجو

 1401/10/10  شروع ثبت درخواست حذف پزشكي درس و ترم  دانشجو

 1401/10/10 1401/10/27  استاد يبه نمرات دروس جهت بررس انيدرج اعتراضات دانشجو  دانشجو

 1401/10/10  ثبت درخواست حذف غيبت كالسي (با ارائه مستندات جهت ارائه به شوراي آموزشي دانشگاه)  دانشجو

 LMS  1401/10/27هاي برخط در سامانه سآخرين مهلت دسترسي به جلسات ضبط شده كال  الكترونيكي مركز آموزشاساتيد/

 امتحاناتدهه پس از   1401/11/07الي  1401/10/28

  شوراي موارد خاص
برگزاري جلسه شوراي موارد خاص (بررسي درخواست دانشجويان تمامي مقاطع تحصيلي قبل از 

 1401/11/01  )١٤٠١-١٤٠٢انتخاب واحد اصلي نيمسال دوم 

 1401/11/01 1401/11/05  الغ و ثبت آراي شوراي موارد خاص در سامانه سجاد و سيستم گلستاناب  كارشناس شوراي موارد خاص

 1401/11/05  پايان ارسال پرونده دانشجويان عدم مراجعه و اخراج نيمسال قبل  كارشناس آموزشي گروه/دانشكده

 1401/11/04  پايان ثبت درخواست حذف پزشكي درس و ترم  دانشجو

 1401/11/04  درخواست حذف غيبت كالسي پايان ثبت  دانشجو

  آموزش كل يا تحصيالت تكميلي
ه مربوط ب داراي تاييد پزشك معتمد و شوراي آموزشي دانشگاه بررسي و تاييد موارد حذف پزشكي

 1401/11/05  در سامانه گلستان ١٤٠٢-١٤٠١نيمسال اول 

 1401/11/07  به آنپايان بررسي اعتراضات دانشجويان به نمرات دروس و پاسخ   استاد

 1401/11/07  ثبت نمره توسط اساتيد مهلت نيآخر  استاد

 1401/10/28 1401/11/05  ثبت درخواست تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان داراي مجوز ادامه تحصيل از شوراي موارد خاص  دانشجو

 1401/11/07 1401/11/07  نقفل ليست نمره نهايي كليه مقاطع تحصيلي در سيستم گلستا  آموزش كل/خدمات ماشيني

 1401/11/07 1401/11/07  درج نمره صفر براي دروس فاقد نمره كليه مقاطع تحصيلي  آموزش كل يا تحصيالت تكميلي

 1401/10/28 1401/11/05  كنترل وضعيت دانشجويان مشروطي پس از ثبت نمرات و اعالم به دانشجو جهت اخذ مجوزهاي الزم  گروه آموزشي

 1401/10/28 1401/11/07  پيگيري دريافت نمرات دانشجويان اين دانشگاه كه در دانشگاه ديگر مهمان شده اند  / آمورش كلشكدهكارشناس دان

 1401/10/28 1401/10/28  نشست با اساتيد مشاور المپياد بيست و هشتم و اخذ گزارش عملكرد  مدير گروه استعدادهاي درخشان

 1401/11/01  اول مسالين يبرا ارشد انيدانشجوپايان نامه از درخواست دفاع  خيتار نيآخر  دانشجو

 1401/11/05  )يدكتر اني(دانشجو دفاع از پروپوزال خيتار نيآخر  دانشجو

 1401/11/07  آخرين مهلت ثبت نهايي نمرات كارورزي، كارآموزي و پروژه دانشجويان مقطع كارشناسي  استاد
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 از تا
 1401/11/07  ارشدارشناسينمره درس سمينار ك ثبتآخرين مهلت   استاد

 دوم  هفته قبل از شروع نيمسال  1401/11/14الي  1401/11/08

 1401/11/08 1401/11/12  ١٤٠١ – ١٤٠٢سال تحصيلي انتخاب واحد دانشجو براي نيمسال دوم   دانشجو

 1401/11/30  آخرين تاريخ درخواست دفاع از رساله دانشجويان دكتري براي نيمسال اول  دانشجو

 1401/11/08 1401/11/15  جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان منتخب المپياد بيست و هشتم  ير گروه استعدادهاي درخشانمد

 1401/11/15   ١٤٠١-١٤٠٢نيمسال دوم سال تحصيلي شروع   دانشجو

 1401/11/19  ) در دانشكده (در نيمسال جاري)پروپوزالپيشنهاده ( بيتصو مهلت نيآخر  دانشجو

 1401/11/23 1401/11/26  ) از انتخاب واحد دانشجو و حق التدريس استادپروپوزالحذف پايان نامه هاي فاقد پيشنهاده (  يگروه آموزش

 


