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 مناسبت آموزشي مجري
 بازه زماني

 از تا

 1402-1401سال تحصیلي  دومقبل از شروع نیمسال 

 1401/11/07 اقدام جهت اخذ معرفی نامه از صنعت )پیش نیاز اخذ واحد کارآموزی در نیمسال دوم( دانشجو

 1401/10/24 1401/11/05 1401ریزی و ارائه دروس برای دانشجویان نو ورود بهمن برنامه یکارشناس گروه آموزش

 آموزش کل/خدمات ماشینی
مربوطه در  یهاهیدییتا یمدعو )بار اول( دارا دیثبت پست اجرایی اساتید و ثبت مشخصات اسات

 سامانه گلستان
1401/11/05 1401/10/24 

مدیر گروه/ /کارشناسدانشجو/ 

 /معاونت آموزشی دانشكدهدانشكده

 دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی ید استثنائات آموزشییدرخواست و تا

 (معرفی به استاد و یا موارد دیگر جهت اخذ مجوز از شورای آموزشی دانشگاه بررسی احراز شرایط)
1401/11/12 1401/10/24 

 Google Scholar 1401/12/12 1401/10/24تاد و پاالیش مقاالت در به روز رسانی صفحه شخصی اس استاد

 آموزش کل و تحصیالت تكمیلی
بررسی و تایید موارد حذف پزشكی دارای تایید پزشک معتمد و شورای آموزشی دانشگاه مربوط به 

 در سامانه گلستان 1402-1401نیمسال اول 
1401/11/05 1401/10/25 

دانشجویان/مرکز آموزش 

 الكترونیكی
 LMS 1401/10/27در سامانه  1402-1401آخرین مهلت دسترسی دانشجویان به محتوای دروس نیمسال اول 

 1401/10/28 1401/10/28 اساتید مشاور المپیاد بیست و هشتم و اخذ گزارش عملكرد نشست با مدیر گروه استعدادهای درخشان

 1401/10/28 1401/11/05 دانشجویان دارای مجوز ادامه تحصیل از شورای موارد خاصثبت درخواست تمدید معافیت تحصیلی  دانشجو

 1401/10/28 1401/11/05 کنترل وضعیت دانشجویان مشروطی پس از ثبت نمرات و اعالم به دانشجو جهت اخذ مجوزهای الزم گروه آموزشی

 1401/10/28 1401/11/07 دانشگاه که در دانشگاه دیگر مهمان شده اندپیگیری دریافت نمرات دانشجویان این  لش کزکارشناس دانشكده/ آمو

 1401/11/01 برگزاری شورای موارد خاص شورای موارد خاص

 1401/11/01 1401/11/05 ابالغ و ثبت آرای شورای موارد خاص در سامانه سجاد و سیستم گلستان کارشناس شورای موارد خاص

 1401/11/01 1401-1400دانشجویان دکتری جهت دفاع رساله در نیمسال اول آخرین مهلت ثبت درخواست  دانشجو

 1401/11/01 1401/11/05 سرفصل برنامه درسی مناسب هر رشته مصوب وزارت عتف  ررسی آخرینب مدیر گروه آموزشی

 1401/11/04 پایان ثبت درخواست حذف غیبت کالسی دانشجو

 1401/11/04 درس و ترمپایان ثبت درخواست حذف پزشكی  دانشجو

 1401/11/05 پایان ارسال پرونده دانشجویان عدم مراجعه و اخراج نیمسال قبل کارشناس آموزشی گروه/دانشكده

کارشناس کارشناس آموزشی گروه/ 

 دانشكده یآموزش

های درسی در سامانه آموزشی گلستان بر اساس آخرین سرفصل مصوب وزارت عتف و ویرایش برنامه

 آن برای دانشجویاناعمال 
1401/11/05 1401/11/01 

 1401/11/03 ینیدرس و گروه کارآفر متقاضیدانشكده  نیب ینیکارآفربرای ارائه درس  یهماهنگ معاون آموزشی دانشكده

 معاون آموزشی دانشكده
 هیارا سرویس دهنده؛ و و متقاضیدانشكده  نیب یسیسرو یدرس ها البسیر خصوص سد یهماهنگ

 انیعملكرد دانشجو تیفیبازخورد از ک
1401/11/05 

 1401/11/01 1401/11/05 اخذ مجوز تدریس برای اساتید مدعو یگروه آموزش

 1401/11/01 1401/11/05 سرفصل مصوب وزارت عتف بررسی و پیگیری تكمیل عنوان انگلیسی دروس طبق کارشناس آموزشی گروه

 1401/11/01 1401/11/05 کارشناسی مهمان )بار اول( در سامانه گلستانثبت مشخصات دانشجویان  دانشجو
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 1401/11/01 1401/11/12 ثبت درخواست مرخصی تحصیلی در سامانه گلستان دانشجو

 یکارشناس گروه آموزش
نام دانشجویان کارشناسی میهمان و انتقالی دارای نقص مدارک پذیرشی و غیرفعال کردن و منع ثبت

 آموزشی
1401/11/05 1401/11/01 

 1401/11/01 1401/11/05 کنترل برنامه هفتگی دروس در کلیه مقاطع تحصیلی دانشكده یکارشناس آموزش

 1401/11/01 1401/11/05 هاها و کارگاهها، آزمایشگاهحصول اطمینان از شرایط مناسب کالس گروه آموزشی/دانشكده

 دانشجو

ی برای ترم های نهم و دهم مقطع لیتكم التیتحص انیسنوات دانشجو دیاقدام جهت اخذ تمد

ترم های پنجم و  -دکتری از طریق فرآیند و ترم های یازده و بعد از آن از شوراهای موارد خاص

 ششم مقطع کارشناسی ارشد از طریق فرآیند و ترم های هفت و بعد از آن از شوراهای موارد خاص
1401/11/10 1401/11/01 

 1401/11/05 (دکتری دانشجویان) دفاع از پروپوزال تاریخ آخرین نشجودا

 1401/11/07 پایان بررسی اعتراضات دانشجویان به نمرات دروس و پاسخ به آن استاد

 1401/11/07 ثبت نمره توسط اساتید مهلت خرینآ استاد

 1401/11/07 4101ترم  مقطع کارشناسیآخرین مهلت ثبت نمرات کارورزی، کارآموزی و پروژه دانشجویان  استاد

 1401/11/07 دارش نمره درس سمینار کارشناسی ثبت آخرین مهلت استاد

 1401/11/07 1401/11/08 قفل لیست نمره نهایی کلیه مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان آموزش کل/خدمات ماشینی

 1401/11/07 1401/11/08 کلیه مقاطع تحصیلی درج نمره صفر برای دروس فاقد نمره آموزش کل یا تحصیالت تكمیلی

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

 1401/11/08 1401/11/12 1401-1402انتخاب واحد نیمسال دوم  دانشجو

 1401/11/08 1401/11/12 1401 بهمننوورود  انیانتخاب واحد دانشجونام و ثبت دانشجو/گروه آموزشی

 1401/11/10 4011آخرین مهلت درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دفاع پایان نامه برای نیمسال اول  دانشجو

 1401/11/10 4011نیمسال اول  تاریخ دفاع از پیشنهاده ویژه دانشجویان دکتریآخرین  دانشجو

 1401/11/08 1401/11/12 گرید یهااز دانشگاه یو انتقال یمهمانکارشناسی  انیانتخاب واحد دانشجو دانشجو/گروه آموزشی

 LMS 1401/11/10در سامانه  1402-1401آخرین مهلت دسترسی به محتوای دروس نیمسال اول  استاد

 1401/11/12 1401/11/21 ثبت طرح درس در سامانه گلستان استاد

 LMS 1401/11/14 1401/11/12به سامانه مدیریت یادگیری  1401-1402ورود اطالعات دروس نیمسال دوم  های الكترونیكیمرکز آموزش

 هفته اول 1401/11/21الي  1401/11/15

 1401/11/15 1402/03/17 )پايان آن در هفته شانزدهم( هاشروع كالس استاد/دانشجو

 1401/11/15 ی برای نیمسال دوملیتكم التیسنوات مقاطع تحص دیمهلت ارائه درخواست تمد نیآخر دانشجو

و  کل گروه/دانشكده/آموزش

 تحصیالت تكمیلی
 1401/11/16 1401/11/19 تحصیلی تایید درخواست مرخصی تحصیلی در سامانه گلستان برای کلیه مقاطعبررسی و 

 1401/11/16 1401/12/16 1401-1402 دوممربوط به نیمسال  تعیین موضوع، ثبت عنوان و استاد راهنمای پروژه کارشناسی دانشجو/استاد/گروه آموزشی
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 1401/11/16 1401/12/10 در سامانه گلستان اساتید مدعو سیالتدرثبت قرارداد حق کارشناس گروه آموزشی

 1401/11/16 انصراف از تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی متقاضی شرکت مجدد در کنكور سراسریثبت  کل گروه/دانشكده/آموزش

های کارشناسان آموزشی/آموزش

 الكترونیكی

ارسال فرم اصالحات مربوط به اساتید بدون کد استادی در گلستان و دانشجویان معرفی به استاد و 

 دانشجویان مشمول شورای موارد خاص
1401/11/19 1401/11/16 

 1401/11/16 فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری کارشناس گروه استعداد درخشان

 1401/11/17 1402/01/31 آزمون مدارک دانشجویان استعداد درخشان جهت شرکت در فراخوان پذیرش دکتری بدون ارسال دانشجو

 1401/11/19 تحصیالت تكمیلی انیدانشجو( پروپوزالپیشنهاده ) تصویب مهلت نیآخر دانشجو

 دومهفته  1401/11/28الي  1401/11/22

 شورای موارد خاص
 بررسی درخواست دانشجویان تمامی مقاطع) 4102جلسه شورای موارد خاصآخرین برگزاری 

  قبل از حذف و اضافه( تحصیلی
1401/11/23 

 1401/11/23 1401/11/26 ابالغ و ثبت آرای شورای موارد خاص در سامانه سجاد و سیستم گلستان کارشناس شورای موارد خاص

 1401/11/23 1401/11/25 ممتازیناعالم اسامی  گروه/دانشكده

 گروه/دانشكده
و ارسال گزارش تخلفات آموزشی )انتخاب واحد کمتر یا بیشتر بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان 

 از سقف مجاز، عدم رعایت پیشنیاز و همنیاز، انتخاب واحد بدون مجوز ادامه تحصیل و ...(
1401/11/26 1401/11/23 

 1401/11/23 1401/11/26 دانشجوجاری شده در نیمسال لیست دروس ثبت نهایی کنترل گروهکارشناس آموزشی /دانشجو

گروه/دانشكده/ شورای آموزشی 

 دانشگاه

های دروس زیر حدنصاب و ارسال دالیل توجیهی جهت اخذ مجوز از شورای حذف و ادغام گروه

 آموزشی دانشگاه برای ابقاء دروس زیر حدنصاب
1401/11/25 1401/11/23 

 1401/11/23 1401/11/26 ... التحصیلی وهای دانشجویان کارشناسی دارای شرایط فارغارسال پرونده گروه/دانشكده

 1401/11/23 1401/11/26 به آن بوطو دروس مرواجد شرایط معرفی به استاد دانشجویان اسامی لیست  بررسی و تهیه آموزشی  کارشناس گروه

برای دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تكمیلی  1401-1402اول   ثبت عدم مراجعه در نیمسال گروه/دانشكدهکارشناس آموزشی 

 نامفاقد ثبت
1401/11/26 1401/11/23 

 1401/11/23 1401/11/26  1401-1402 اولفاقد نمره نیمسال پروژه و کارآموزی  برای ثبت نمره صفر آموزش کل

 1401/11/23 1401/11/26 اسامی دانش آموختگان رتبه اول کارشناسی در پرتال اینترنتی سازمان سنجشثبت  کارشناس استعداد درخشان

   در پرتال سازمان سنجش 1401ثبت اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون استعداد درخشان  کارشناس استعداد درخشان

 1401/11/23 1401/11/26 جامع دانشجویان دکتریبررسی و ارسال درخواست مجوز برگزاری آزمون ارزیابی  دانشكده

 1401/06/31 1401/07/01 غیر فعال کردن و منع ثبت نام دانشجویان بدون مجوز تمدید سنوات  کارشناس دانشكده

 1401/11/30 در دانشكده ارشد و دکتری کارشناسی از پایان نامه و رساله دانشجویانآخرین مهلت دفاع  گروه/دانشكده

 1401/11/23 1401/11/26 ( از انتخاب واحد دانشجو و حق التدریس استادپروپوزالهای فاقد پیشنهاده ) حذف پایان نامه گروه آموزشی

   سومهفته   1401/12/05الي  1401/11/29 

 1401/11/30 1401/12/02 ترمیم واحد )حذف و اضافه( دانشجو

 1401/11/30 1401/12/02 بررسی رعایت آیین نامه معرفی به استاد در خصوص متقاضیان  کارشناس آموزش کل
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 1401/11/30 اول آخرین مهلت ثبت درخواست دانشجویان دکتری جهت دفاع رساله در نیمسال دانشجو

 1401/11/30 سال بعدو کارشناسی ارشد   کارشناسی م ظرفیت پذیرش دانشجو مقطع اعالپایان  گروه آموزشی/دانشكده/آموزش کل

 1401/12/01 1402/01/31 کارشناسی ارشد فراخوان پذیرش بدون آزمون درخشان هایاستعداد

 1401/12/01 1401/12/15 سال تحصیلی دوم برگزاری امتحان جامع دکتری در نیمسال دانشكده-گروه

 دانشجو
از طریق صفحه استعداد درخشان جهت شروع دریافت مدارک دانشجویان کارشناسی سال سوم 

 ارشد بدون آزمون پذیرش کارشناسی شرکت در فراخوان
1401/12/02 

 1401/11/30 1401/12/10 اقدام جهت اخذ مجوز از نظام وظیفه دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی دانشجو

 1401/11/29 1401/12/01 آموزش الكترونیكی )فایل اکسل(مرکز به به استاد  یآخرین مهلت اعالم لیست دانشجویان معرف کارشناسان آموزشی

 1401/11/29 1401/12/03 اساتید در سامانه گلستان نیمسال جاریتایید برنامه هفتگی بررسی و  یگروه آموزش ریمد

 1401/11/29 1401/12/03 ثبت ساعات مشاوره و حضور اساتید در سامانه گلستان استاد

 1401/12/01 (نامه دهه سرآمدی آموزش وهیش لیكمو تاصالح ) آغاز فرایند اقدامات دهه سرآمدی آموزش آموزشدبیرخانه دهه سرآمدی 

 گروه/دانشكده/آموزش کل
)عدم تمدید سنوات،  لیبدون مجوز ادامه تحص ینام دانشجویان کارشناسلغو ثبتغیرفعال کردن و 

 واحد(انتخاب اخراجی مشروط، عدم مجوز نظام وظیفه و فاقد 
1401/12/03 1401/11/29 

 کارشناسان آموزشی
سه هفته )ورود در سامانه آموزشی گلستان نوثبت وضعیت عدم مراجعه دانشجویان آخرین مهلت 

 )پس از ثبت نام الكترونیكی
1401/12/07 1401/11/29 

 1401/12/03 امتحانات معرفی به استاد گروه/دانشكده

 1401/12/04 1401/12/15 پیش آزمون المپیاد علمی دانشجوییبرگزاری  اساتید مشاور المپیاد

 چهارمهفته  1401/12/12الي  1401/12/06

 1401/12/06 به استاد یامتحانات معرف گروه/دانشكده

 1401/12/06 (واحد ) پایان ترمیم 1401-1402دوم  نام نیمسالشدن ثبتنهایی مدیر سیستم گلستان

 1401/12/06 1401/12/10 اساتید در سامانه گلستان نیمسال جاریتایید برنامه هفتگی بررسی و  معاونت آموزشی دانشكده

 1401/12/06 1401/12/10 حذف و اضافه پس از اتمامبررسی و حذف و ادغام دروس زیر حدنصاب  گروه آموزشی

 1401/12/06 1401/12/10 در سامانه گلستان 1401-1402ل اول مربوط به نیمساالتدریس اساتید ید حقیتا / دانشكدهگروه آموزشی/ استاد

 1401/12/06 1401/12/10 (126ها )گزارش صدور لیست حضور و غیاب نهایی کالس کارشناس گروه آموزشی

 1401/12/06 1401/12/10 هاسوی دانشكده ی ارسال شده ازتخلفات آموزشات گزارش اقدام قانونی در خصوص آموزش کل

 1401/12/06 1401/12/10 اعالم موافقت با مهمانی دانشجویان و ارسال نامه موافقت با دروس اخذ شده به دانشگاه مبدأ کلآموزش 

 / آموزش کلکارشناس گروه 
گیری دانشجویان اخراج مشروطی مقطع کارشناسی و ارسال نامه اخراج مشروطی  بررسی و گزارش

 به درب منزل دانشجو
1401/12/10 1401/12/06 

 1401/12/06 1401/12/10 بررسی و گزارش گیری دانشجویان یک ترم مشروطی و ارائه نامه اخطار به دانشجو کارشناس دانشکده

 1401/12/06 شروع زمان ثبت غیبت کالسی دانشجویان استاد
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 پنجمهفته  1401/12/19الي  1401/12/13

 1401/12/13 معرفی به استاد ثبت نمرات  مهلتآخرین  /گروه آموزشی/دانشكدهاستاد

 1401/12/16  تعیین موضوع، ثبت عنوان و استاد راهنمای پروژه کارشناسیآخرین مهلت  دانشجو/استاد/گروه آموزشی

 1401/12/13 1401/12/16 و ...(به استاد  یدار )معرفققل نمرات مهلت دانشكده/آموزش کل

 1401/12/13 1401/12/16 اساتید به دفتر نظارت، ارزیابی و سنجش دانشگاهارسال برنامه هفتگی  دانشكده

 1401/12/13 1401/12/16 به معاونت پشتیبانی 1402-1401 دومنیمسال  اولچهار هفته  التدريسحق ارسال سند آموزش کل

 1401/12/13 های آموزشیدر گروه 1403-1402 اول مسالین جهت ارائه برای اساتیددروس  نییتعبررسی و  آموزشی استاد/ گروه

 1401/12/13 1402/03/15 شروع فرآیند درخواست حذف اضطراری یک درس در چارچوب قوانین آموزشی هر مقطع دانشجو

 1401/12/13 1402/03/15 شروع فرآیند تایید درخواست حذف اضطراری یک درس در چارچوب قوانین آموزشی هر مقطع کارشناس آموزشی گروه/دانشكده

 1401/12/13 1402/03/15 شروع فرآیند درخواست حذف ترم دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی و ارسال مستندات به گروه دانشجو

 1401/12/13 1402/03/15 شروع فرآیند بررسی درخواست حذف ترم دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان استاد راهنما/ گروه/دانشكده

 1401/12/13 تحصیالت تكمیلی ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجويان دانشجو

 1401/12/15 پایان ارزیابی جامع دکتری  دانشكده

 هفته ششم 1401/12/26الي  1401/12/20

 1401/12/20 1401/12/24 شهریهاعالم رتبه دانشجویان نوبت دوم در نیمسال قبل به آموزش کل جهت اعمال تخفیف  کارشناس آموزشی گروه/دانشكده

 کارشناس استعداد درخشان
های آموزشی برای شرط معدل و واحدهای دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی  استعالم از گروه

 1402جهت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 
1401/12/28 1401/12/20 

 کارشناس آموزشی گروه/دانشكده
بر اساس نیمسال ششم )برتر مقطع کارشناسی   %15رتبه های شروع فرایند معرفی دانشجویان 

 )تحصیل و سه چهارم واحدهای گذرانده
1401/12/28 1401/12/20 

 هفتمهفته  1402/01/18الي  1402/01/14

 1402/01/14 1402ها در سال  ولین روز كالسا عموم

 1402/02/16 های آموزشی در گروه 1403-1402 اول مسالینجهت ارائه برای  اساتیددروس  پایان بررسی و تایید گروه آموزشی استاد/

 1402/01/14 1402/02/16 رای اساتید مدعو و دارای پست اجرایی ب 1403-1402 اول مسالیناعالم ساعات عدم تدریس برای  اساتید مدعو و دارای پست اجرایی

 1402/01/14 1402/02/16 به مدیر این سامانه گلستانسامانه دید جهت درج در ج دیاعالم دروس و اسات کارشناس آموزشی دانشكده

 1402/01/14 1402/02/16 اعالم رتبه دانشجویان نوبت دوم در نیمسال قبل به آموزش کل جهت اعمال تخفیف شهریه کارشناس آموزشی گروه/دانشكده

 هشتمهفته  1402/01/25الي  1402/01/19

 1402/01/19 1402/02/23 ترمبرگزاری میانپیشنهاد  استاد

 1402/01/19 1402/01/23 (4201)برای نیمسال  دهندههای سرویسدرخواست ارائه دروس سرویسی به گروه کارشناس دانشكده
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 مناسبت آموزشي مجري
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 1402/01/19 1402/01/23 گلستاندر سامانه  1402-1403 اولو برنامه امتحانات نیمسال ارائه دروس  کارشناس گروه آموزشی

 نهمهفته  1402/02/01الي  1402/01/26

 ----- ترمپیشنهاد برگزاری میان استاد

 1402/01/26 1402/01/28 به معاونت پشتیبانی 1402-1401 دومنیمسال  دومچهار هفته  التدريسحق ارسال سند آموزش کل

 دانشجو

 زیر:موارد  ثبت درخواست دانشجو از شورای موارد خاص برای نیمسال اول برای 

مرخصی بدون احتساب 

سنوات اتمام 

مراجعه عدم 

بیش از حد و سایر مشروطی 

1402/02/27 1402/01/26 

 1402/01/26 1402/01/30 گلستاندر گروه آموزشی در سامانه  1402-1403 اولنیمسال  و امتحانات تایید برنامه درسی کارشناس گروه آموزشی

پذیرش بدون های دانشجویان استعداد درخشان جهت شرکت در فراخوان  دریافت مدارک پایان مدیر گروه استعداد درخشان

  دکتری ن کارشناسی ارشد و آزمو
1402/01/30 

 1402/01/30 آخرین مهلت ارسال نتایج آزمون ارزیابی جامع دکتری گروه/دانشكده

 1402/01/30 دانشگاه اعالم برنامه های دهه سرآمدی آموزش دبیرخانه دهه سرآمدی آموزش

 دهمهفته  1402/02/08الي  1402/02/02

 ----- ترمپیشنهاد برگزاری میان استاد

 دانشجو
دانشجويان در مقطع كارشناسی و ثبت  و تغییر رشته شروع فرايند نقل و انتقال

 وزارت عتف درخواست در سامانه
1402/02/01 

 1402/02/03 1402/02/12 آغاز دهه سرآمدي آموزش دانشگاه آموزش دبیرخانه سرآمدي

 1402/02/04 1402/02/6 های آموزشیدر گروه 1403-1402 اول مسالین اصلینام ثبت یدروس قابل اخذ برا نهایی کردن کارشناس آموزشی گروه

 1402/02/04 1402/02/6 امتحانات برای بازه یدروس امتحان و نهایی کردن توزیعبررسی  کارشناس آموزشی گروه

 1402/02/04 1402/02/6 1402-1403 اولنیمسال  اصلینام سازی سیستم گلستان برای ثبتآمادهبررسی مقدمات و  گلستانکارشناس 

 یازدهمهفته  1402/02/15الي  1402/02/09

 ----- 1402/02/13 ترمپیشنهاد برگزاری میان استاد

 1402/02/12 آموزش گرامیداشت روز معلم و پايان دهه سرآمدي آموزش دبیرخانه سرآمدي

 1402/02/09 1402/02/13 گلستاندر سطح دانشكده در سامانه  1402-1403اول نیمسال  و امتحانات تایید برنامه درسی کارشناس آموزشی دانشكده

 1402/02/09 1402/02/13 ارشد بدون آزمون نهایی کارشناسی اعالم اسامی نیمه دفتر استعدادهای درخشان

 1402/02/14 1402/02/15 رگزاری مرحله اول المپیاد غیرمتمرکز علمی دانشجوییب درخشاندفتر استعدادهای 

 1402/02/09 1402/03/10 و بررسی آن 1402-1403شروع درخواست تغییر رشته برای نیمسال اول  آموزش کل دانشجو/
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 دوازدهمهفته  1402/02/22الي  1402/02/16

 1402/02/16 1402/02/20 گلستاندر سطح دانشگاه در سامانه  1402-1403دوم نیمسال و امتحانات تایید برنامه درسی  گلستانمدیر سامانه 

 دانشجو

ی برای ترم های نهم و دهم مقطع لیتكم التیتحص انیسنوات دانشجو دیاقدام جهت اخذ تمد

ترم های پنجم و  -خاص دکتری از طریق فرآیند و ترم های یازده و بعد از آن از شوراهای موارد

 ششم مقطع کارشناسی ارشد از طریق فرآیند و ترم های هفت و بعد از آن از شوراهای موارد خاص
1402/02/20 1402/02/16 

 سیزدهمهفته  1402/02/29الي  1402/02/23

 1402/02/16 1402/02/20 به فرم ارزیابی اساتید سازی سیستم گلستان برای پاسخگویی دانشجوآمادهبررسی مقدمات و  دفتر نظارت و ارزیابیکارشناس 

 کارشناس آموزشی گروه/دانشكده
و  1402-1403 اولنیمسال  یبرا یآموزش یهاشده توسط گروهدروس و برنامه امتحانات ارائه دییتا

 فعال نمودن دروس مربوطه در سامانه گلستان
1402/02/27 1402/02/23 

 1402/02/25 1402/02/27 به معاونت پشتیبانی 1402-1401 دومنیمسال  سومچهار هفته  التدريسحق ارسال سند آموزش کل

 چهاردهمهفته  1402/03/05الي  1402/02/30

 1402/02/23 1402/02/27 پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان دانشجو

 1402/02/30 1402/03/03 برگزاری امتحانات و رفع نواقصمحل حصول اطمینان از شرایط مناسب  معاون آموزشی دانشكده

 دانشجو
نقل و انتقال و تغییر رشته دانشجويان در مقطع كارشناسی و ثبت درخواست  پايان فرايند

 وزارت عتف در سامانه خدمات آموزشی
1402/02/31 

 پانزدهمهفته  1402/03/12الي  1402/03/06

 1402/03/06 1402/03/10 های جبرانیرسانی جهت برگزاری کالسهای اساتید و اطالعحضور و غیاب کالسگزارش نهایی  گروه آموزشی/دانشكده

 کارشناسان آموزش الكترونیكی
عمومی و  ریزی امتحاناتتوزیع ساعات امتحانات غیرحضوری در طول روز در سامانه گلستان؛ و برنامه

 حضوری و تخصیص شماره صندلی در سامانه گلستان تخصصی
1402/03/10 1402/03/06 

 1402/03/10 1402-1403 اولهای تغییر رشته برای نیمسال پایان بررسی درخواست /آموزش کلدانشجو/گروه آموزشی

 شانزدهمهفته  1402/03/19الي  1402/03/13

 1402/03/13 برگزاری جلسه شورای موارد خاص شورای موارد خاص

 1402/03/13 1402/03/17 ابالغ و ثبت آرای شورای موارد خاص در سامانه سجاد و سیستم گلستان کارشناس شورای موارد خاص

 1402/03/13 1402/03/17 های جبرانی دروسی که برخی از جلسات آن برگزار نشدهبرگزاری کالس آخرین مهلت استاد

 1402/03/15 اضطراری یک درس در چارچوب قوانین آموزشی هر مقطع تحصیلیپایان فرآیند درخواست حذف  دانشجو

 1402/03/15 پایان فرآیند درخواست حذف ترم دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی و ارسال مستندات به گروه دانشجو

 1402/03/17 پایان زمان ثبت غیبت کالسی دانشجویان استاد

 استاد/ کارشناس آموزشی گروه
  می گردد.به صورت حضوری و الكترونیكی برگزار آنها  مهلت اعالم دروسی که امتحانآخرین 

 الكترونیكی( های)نامه به مرکز آموزش
1402/03/17 1402/03/13 
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 1402/03/13 1402/03/17 رسانی به اساتیدصدور برنامه امتحانی اساتید و اطالع کارشناس آموزشی گروه

 1402/03/13 1402/03/17 صدور لیست حضور و غیاب امتحانات کارشناس آموزشی گروه/دانشكده

 1421/03/17 هاپايان كالس استاد/دانشجو

 امتحانات 1402/04/06الي  1402/03/20

 1402/03/20 ترمشروع امتحانات پايان استاد/دانشجو

 1402/03/20 1402/04/06 ثبت غیبت در جلسه امتحان درس در سامانه گلستان کارشناس دانشكده

 1402/03/20 1402/03/26 بازه اول امتحانات تخصصی های الكترونیكیاستاد/ مرکز آموزش

 آموزش کل
به معاونت پشتیبانی )كسر  1402-1401 دومنیمسال چهار هفته  التدريسحق ارسال سند

 (التدريسحقساعات غیبت اساتید در طول ترم  از 
1402/03/27 1402/03/25 

 1402/03/27 1402/03/29 امتحانات دروس عمومی های الكترونیكیآموزش استاد/ مرکز

 1402/03/30 1402/04/06 بازه دوم امتحانات تخصصی های الكترونیكیاستاد/مرکز آموزش

 1402/04/06 1402-1401سال تحصیلی  دومنیمسال پايان امتحانات  عموم

 1402/03/20 1402/04/14 دانشجویان عدم مراجعه و اخراج نیمسال قبلارسال پرونده  کارشناس آموزشی گروه/دانشكده

 1402/03/20 1402/04/06 ثبت درخواست دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی مشمول شورای موارد خاص دانشجو

 1402/03/20 1402/04/13 شروع ثبت درخواست حذف پزشكی درس و حذف ترم دانشجو

 1402/03/20 1402/04/06 استاد یبه نمرات دروس جهت بررس انیدرج اعتراضات دانشجو دانشجو

 1402/03/20 1402/04/13 ثبت درخواست حذف غیبت کالسی )با ارائه مستندات جهت ارائه به شورای آموزشی دانشگاه( دانشجو

 LMS 1402/04/06های برخط در سامانه آخرین مهلت دسترسی به جلسات ضبط شده کالس الكترونیكی مرکز آموزشاساتید/

 امتحاناتدهه پس از  1402/04/21الي  1402/04/10

 شورای موارد خاص
برگزاری جلسه شورای موارد خاص )بررسی درخواست دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی قبل از 

 (1402-1403 اولانتخاب واحد اصلی نیمسال 
1402/04/10 

 1402/04/10 1402/04/14 موارد خاص در سامانه سجاد و سیستم گلستانابالغ و ثبت آرای شورای  کارشناس شورای موارد خاص

 1402/04/13 پایان ثبت درخواست حذف پزشكی درس و حذف ترم دانشجو

 1402/04/13 پایان ثبت درخواست حذف غیبت کالسی دانشجو

 آموزش کل یا تحصیالت تكمیلی
ه مربوط ب دارای تایید پزشک معتمد و شورای آموزشی دانشگاه بررسی و تایید موارد حذف پزشكی

 در سامانه گلستان 1402-1401نیمسال اول 
1402/04/16 

 1402/04/16 پایان بررسی اعتراضات دانشجویان به نمرات دروس و پاسخ به آن استاد

 1402/04/16 ثبت نمره توسط اساتید مهلت نیآخر استاد

 1402/04/07 1402/04/16 معافیت تحصیلی دانشجویان دارای مجوز ادامه تحصیل از شورای موارد خاص ثبت درخواست تمدید دانشجو

 1402/04/16 1402/04/16 قفل لیست نمره نهایی کلیه مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان آموزش کل/خدمات ماشینی
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 1402/04/16 1402/04/16 مقاطع تحصیلیدرج نمره صفر برای دروس فاقد نمره کلیه  آموزش کل یا تحصیالت تكمیلی

 1402/04/07 1402/04/14 کنترل وضعیت دانشجویان مشروطی پس از ثبت نمرات و اعالم به دانشجو جهت اخذ مجوزهای الزم گروه آموزشی

 1402/04/07 1402/04/16 پیگیری دریافت نمرات دانشجویان این دانشگاه که در دانشگاه دیگر مهمان شده اند / آمورش کلکارشناس دانشكده

 1402/04/07 1402/04/07 نشست با اساتید مشاور المپیاد بیست و هشتم و اخذ گزارش عملكرد مدیر گروه استعدادهای درخشان

 1402/04/16 ارشدنمره درس سمینار کارشناسی ثبتآخرین مهلت  استاد

 دوم  هفته قبل از شروع نیمسال 1402/06/15الي  1402/06/11

 1402/06/11 1402/06/15 1402 – 1403سال تحصیلی  اولانتخاب واحد دانشجو براي نیمسال  دانشجو

 1402/06/15 آخرین مهلت درخواست تغییر رشته دانشجو

 1402/06/04 (4201برای نیمسال ) برگزاری جلسه شورای موارد خاص خاص شورای موارد

 1402/06/08 1402-1401دوم  لنیمسادر  کارورزی و زیمورآکا، وژهپر اتنمر ثبت مهلت خرینآ استاد

 1402/06/04 1402/06/08 ابالغ و ثبت آرای شورای موارد خاص در سامانه سجاد و سیستم گلستان آموزش کل/ خدمات آموزش

 1402/06/24 4102دوم برای نیمسال مهلت ثبت درخواست دانشجویان دکتری جهت دفاع رساله آخرین  دانشجو

   جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان منتخب المپیاد بیست و هشتم گروه استعدادهای درخشانمدیر 

 1402/06/18 1402/10/06  1402-1403سال تحصیلی  اولنیمسال شروع  دانشجو

 1402/06/29 در دانشكده )در نیمسال جاری(تحصیالت تكمیلی ( پروپوزالپیشنهاده ) بیتصو مهلت نیآخر دانشجو

 1402/06/29 4102آخرین مهلت ثبت درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دفاع از پارسا در نیمسال  دانشجو

 1402/07/01 1402/07/05 ( از انتخاب واحد دانشجو و حق التدریس استادپروپوزالحذف پایان نامه های فاقد پیشنهاده ) گروه آموزشی

 

 آزمون هاي میان ترم هماهنگ
 نام درس آزمونتاريخ برگزاري 

دانشكده علوم -)تمامی دروس ریاضی دانشكده مدیریت و اقتصاد  برگزاری آزمون های میان ترم هماهنگ برون گروهی 6/2/1402تا  2/2/1402

 دانشكده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (-پایه

 عمومی )تمامی رشته های دانشگاه(برگزاری آزمون های میان ترم هماهنگ فارسی عمومی و زبان  6/2/1402تا  2/2/1402

 )دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر . دانشكده مهندسی شهید نیكبخت( 2برگزاری آزمون میان ترم ریاضی عمومی  7/2/1402

 )دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر . دانشكده مهندسی شهید نیكبخت( 1برگزاری آزمون میان ترم فیزیک  8/2/1402  

 )دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر . دانشكده مهندسی شهید نیكبخت( 2برگزاری آزمون میان ترم فیزیک  15/2/1402 

 برگزاری آزمون میان ترم شیمی عمومی )دانشكده مهندسی شهید نیكبخت( 22/2/1402

محاسبات عددی)دانشكده برق و  –معادالت دیفرانسیل  – 1برگزاری آزمون های میان ترم هماهنگ ریاضی عمومی  21/2/1402تا  14/2/1402

 دانشكده مهندسی شهید نیكبخت (-کامپیوتر
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