
دانشگاه اردکان

 دانشگاه اردکان 98-99تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 
 
 
 
 
 

 مجري مناسبت آموزشی ترم /هفته
 بازه زمانی

 تا از

 قبل از شروع

 99-98اول  نیمسال 

 تا

22/06 

05/06 کارشناس آموزش دانشکده مقاطع)بررسی وجود برنامه درسی مناسب هر رشته بر اساس سرفصل مصوب رشته تحصیلی براي دانشجویان جدیدالورود (کلیه   13/06  
10/06 دانشجو ثبت مشخصات دانشجویان میهمان (بار اول) مقطع کارشناسی در سامانه آموزشی گلستان  21/06  

02/06 کارشناس آموزش دانشکده ها در هفته) (توزیع مناسب کالستحصیلی مقاطع کلیه کنترل برنامه هفتگی دروس در   17/06  
10/06 کارشناس آموزش دانشکده هاي جدید مقطع کارشناسی (براي انتخاب واحد گروهی) ها مختص ورودي از گروه اخذشدهتعریف برنامه هفتگی دروس    

15/06  دانشجو (کلیه مقاطع) شده لیتکممرخصی تحصیلی در سیستم آموزشی گلستان یا تحویل فرم  هاي درخواستثبت   
13/06  کارشناس آموزش دانشکده در مورد دانشجویان بدون تمدید سنوات در مقطع تحصیالت تکمیلی و صدور و ارسال ابالغیه اخطار به دانشجو نام ثبتاعمال منع   

10/06 دانشجو در پیشخوان بررسی مشکالت آموزشی براي دانشجویان کلیه مقاطع نام ثبتدانشجویان براي  ازیموردنهاي استثنائات آموزشی  مجوز تائیددرخواست و   26/06  
10/06 آموزشی ياستاد راهنمااستاد راهنما/  مرخصی تحصیلی دانشجویان (کلیه مقاطع) هاي درخواست تائید  27/06  

 در پیشخوان بررسی مشکالت آموزشی براي دانشجویان کلیه مقاطع نام ثبتدانشجویان براي  موردنیازهاي استثنائات آموزشی  مجوز تائیددرخواست و 
استاد راهنماي آموزشی/مدیر گروه/رئیس 

 دانشکده/کارشناس آموزش دانشکده
10/06  27/06  

05/6 خاصدانشجو/ شوراي بررسی موارد  دانشجویی هاي درخواستتشکیل اولین جلسه شوراي بررسی موارد خاص در نیمسال براي رسیدگی به وضعیت    
02/06 کارشناس آموزش دانشکده مرخصی تحصیلی در سیستم گلستان (کلیه مقاطع) هاي درخواست تائیدبررسی و   22/06  

20/06 دانشجو (انتخاب واحد دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان) در تمام مقاطع نام ثبت  21/06  

20/06  استاد 97-98در نیمسال اول  اخذشدهپایان مهلت ثبت و قفل نمره پروژه کارشناسی   
22/06  آموزش کل و درج نمره صفر براي دانشجویان فاقد نمره 97-98در نیمسال اول  اخذشدهقفل نمرات درس پروژه دانشجویان مقطع کارشناسی   

 هفته اول

 (شروع نیمسال)

 29/06تا  23/06 

23/06 دانشجو/استاد ها (پایان آن در هفته شانزدهم) شروع کالس  11/10  

23/06 کارشناس آموزش دانشکده )116اولیه (گزارش  حضوروغیابصدور لیست    
23/06 گروه/کارشناس آموزش دانشکده قبل از ترمیم حدنصابحذف و ادغام دروس زیر  بررسی،  26/06  

29/06  استاد/ آموزش کل در نیمسال تابستان یا نیمسال دوم سال تحصیلی گذشته و درج نمره صفر اخذشدهپایان مهلت قفل نمرات کارآموزي   

 هفته دوم

 05/07تا  30/06

31/06  دانشجو/استاد راهنما مند از معافیت تحصیلی هاي تحصیالت تکمیلی دانشجویان مشمول بهره نامه پایان مهلت برگزاري دفاع پایان  

30/06 دانشجو تحصیلی (حذف و اضافه توسط دانشجو در سامانه آموزشی گلستان)ترمیم کلیه مقاطع   31/06  
01/07  گروه/آموزش دانشکده/شوراي آموزشی دانشگاه جهت طرح در شوراي آموزشی دانشگاه حدنصاباي زیر ه ه هاي درسی و ارسال دالیل توجیهی ابقاء گرو حذف و ادغام گروه  

04/07  آموزش کل حدنصابحذف دروس کمتر از   
02/07 کارشناس آموزش دانشکده )ی(مقطع کارشناس يجار مسالینام نکرده در ن ثبت بررسی وضعیت دانشجویان  04/07  

02/07 آموزش کل کمتر یا بیشتر از حد مجاز واحد نام ثبتبررسی وضعیت آموزشی دانشجویان کلیه مقاطع داراي   04/07  

 هفته سوم

 12/07تا  06/07

08/07  آموزش کل/مدیر گلستان یم)ترم پایاننیمسال ( نام ثبتنهایی شدن   

08/07  کارشناس آموزش دانشکده )دهد میرا ارائه  نام ثبتپس از نهایی شدن  حضوروغیابکه لیست  126ها براي استفاده اساتید (گزارش  نهایی کالس حضوروغیابصدور لیست   

09/07 دانشجو در نیمسال دانشجو (کلیه مقاطع) شده ثبتکنترل لیست دروس   10/07  

09/07 آموزش کل )ینکرده (مقطع کارشناس نام ثبت انیدانشجو يبرا يجار مسالیثبت عدم مراجعه در ن  11/07  

 هفته چهارم

 19/07تا  13/07
19/07  رئیس دانشکده به دفتر نظارت و ارزیابی علمی هیئتارسال برنامه هفتگی اعضاي   



دانشگاه اردکان

 مجري مناسبت آموزشی هفته/ ترم
 بازه زمانی

 تا از

 هفته پنجم

 26/07تا  20/07

20/07  گروه / دانشکده پایان مهلت تائید درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و ارسال مستندات به حوزه تحصیالت تکمیلی  

20/07 دانشجو (کلیه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسی مشکالت)شروع فرایند درخواست حذف اضطراري یک درس در قالب قوانین آموزشی   07/10  
20/07 دانشجو دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان و ارسال مستندات به گروه ترم حذفشروع فرایند درخواست   07/10  

20/07 استاد/ کارشناس آموزش دانشکده/گروه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسی مشکالت)درس در قالب قوانین آموزشی هر مقطع (کلیه  حذف اضطراري یک تائیدشروع فرایند   10/10  

 دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان ترم حذفدرخواست  تائیدشروع فرایند بررسی و 
استاد راهنماي آموزشی/مدیر گروه/ رئیس 

 دانشکده/ کارشناس آموزش دانشکده
20/07  10/10  

 هفته ششم

 03/08تا  27/07

28/07 آموزش کل (کارشناسی و تحصیالت تکمیلی) مبدأتوسط دانشجو به دانشگاه  اخذشدهاعالم موافقت با میهمانی دانشجویان و ارسال نامه موافقت با دروس   04/08  

28/07 کارشناس آموزش دانشکده اند نمودهاطمینان از ثبت درس ادامه پروژه براي دانشجویانی که در نیمسال قبل درس پروژه را انتخاب   04/08  

01/08  استاد/کارشناس آموزش دانشکده تابستان (مقطع کارشناسی) مسالینثبت و قفل نمرات کارآموزي   

30/07  دانشجو/استاد/کارشناس آموزش 98-99و پرداخت شهریه ثابت در نیمسال اول  سرترمآخرین مهلت ثبت و قفل نمره دروس معرفی به استاد بدون نیاز به ایجاد   
30/07  دانشجو/استاد راهنما نام دانشجو در نیمسال جاري منظور عدم نیاز به ثبت هاي تحصیالت تکمیلی به نامه پایان مهلت برگزاري دفاعیه پایان  

 هفته هفتم

 10/08تا  04/08

04/08 استاد گروه آموزشی) به التدریس حقهاي  تحویل لیست ساعت تدریس اساتید در ترم (فرم  09/09  

09/08 گروه به دانشکده )التدریس حقهاي  تحویل لیست ساعت تدریس اساتید در ترم (فرم  17/08  

 هفته هشتم

 17/08تا  11/08

17/08 گروه/دانشکده دانشگاه یبه معاونت آموزش التدریس حقشده ساعات  تائیدارسال فرم   28/08  

14/08  دانشجو دانشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم به گروه آموزشی (پروپوزال) نامه پایانثبت درخواست تصویب پیشنهادیه در پیشخوان سیستم گلستان و ارائه پیشنهادیه   

 هفته نهم

 24/08تا  18/08

18/08 دانشجو/استاد (پایان آن در هفته یازدهم) ترم میانشروع امتحانات   13/09  

24/08  کارشناس آموزش دانشکده تمامی نمرات آنان (عادي/معرفی به استاد و پروژه) قفل شده است 30/07/98که تا  التحصیلی فارغدانشجویان کارشناسی داراي شرایط  ارسال پرونده  

 هفته دهم

 01/09تا  25/08
29/08  گروه پیشخوان مربوطه تائیدهاي آموزشی و  پایان مهلت بررسی درخواست تصویب پیشنهادیه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم در شوراي گروه  

 هفته یازدهم

 08/09تا  02/09

02/09 آموزش کل دانشجویان انتقالی داراي نقص مدارك پذیرشی و آموزشی نام ثبتمنع   10/09  

02/09  گروه/دانشکده مقدماتی نیمسال بعد و فعال نمودن دروس در سامانه آموزشی گلستان در تمامی مقاطع تحصیلی نام ثبتتعیین دروس قابل اخذ براي   

02/09 کارشناس آموزش دانشکده با وضعیت انصراف از تحصیل ارسال پرونده آموزشی دانشجویان عدم مراجعه در ترم جاري به اداره کل آموزش (مقطع کارشناسی)  13/09  
02/09 گروه )98-99استاد راهنماي درس پروژه دانشجویان کارشناسی مربوط به پروژه در اولین ترم اخذ (اول  نام ثبتتعیین و   09/09  

 هفته دوازدهم

 15/09تا  09/09

09/09 دانشجو (پایان آن در هفته پانزدهم)شروع پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی اساتید در سامانه آموزشی گلستان   30/09  

18/08 استاد ترم پایان امتحانات میان  13/09  

 هفته سیزدهم

 22/09تا  16/09

16/09 دانشجو (توسط دانشجو در سامانه آموزشی گلستان) در کلیه مقاطع تحصیلی 98-99دوم مقدماتی نیمسال  نام ثبتشروع   29/09  
16/09 مشاور گروهاستاد  هاي قبلی) هاي مصوب در نیمسال کارشناسی ارشد (براي پیشنهادیه نامه پایانارائه گزارش پیشرفت کار   27/09  

 هفته چهاردهم

 29/09تا  23/09

27/09  دانشجو/استاد راهنما هاي قبلی) هاي مصوب در نیمسال کارشناسی ارشد (براي پیشنهادیه نامه پایانپایان ارائه گزارش پیشرفت کار   

29/09  گیرنده سرویسگروه /دانشکده  درس جهت نیمسال بعدي گیرنده سرویس گروه آموزشی توسط دانشکده موردنیازهاي دروس سرویسی  اعالم تعداد گروه  

16/09 دانشجو (توسط دانشجو در سامانه آموزشی گلستان) در کلیه مقاطع تحصیلی 98-99دوم مقدماتی نیمسال  نام ثبتپایان   29/09  

27/09  دانشکده نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم در دانشکده و ارسال به آموزش /دانشکده و تائید در سیستم گلستان پایان مهلت تصویب پیشنهادیه پایان  
29/09  دانشجو/استاد راهنما/ کارشناس آموزش در سیستم آموزشی گلستان شده بیتصوپیشنهادیه  تائیدثبت، بارگذاري و   



دانشگاه اردکان

 مجري مناسبت آموزشی هفته/ ترم
 بازه زمانی

 تا از

 دهمپانزهفته 

 06/10تا  30/09

09/09 دانشجو پایان پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی اساتید در سامانه آموزشی گلستان  30/09  

06/10  مشاور گروهاستاد  مقدماتی نیمسال بعدي دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان (کلیه مقاطع) نام ثبت تائیداصالح و   

 هفته شانزدهم

 13/10تا  07/10

20/07 دانشجو مرحله تائیدو  پایان مهلت حذف اضطراري یک درس در قالب قوانین آموزشی (کلیه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسی مشکالت)  07/10  

 پایان فرایند بررسی درخواست حذف ترم دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان
کارشناس آموزش دانشکده/ استاد راهنماي 

 آموزشی/ مدیر گروه/ رئیس دانشکده
20/07  10/10  

20/07 استاد/کارشناس آموزش دانشکده/مدیر گروه حذف اضطراري یک درس در قالب قوانین آموزشی (کلیه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسی مشکالت) تائیدپایان فرایند   10/10  
07/10 دهنده سرویسگروه/ دانشکده  جهت نیمسال بعدي دهنده سرویسشروع اعالم برنامه دروس سرویسی /دانشکده   18/10  

07/10 گروه/کارشناس آموزش دانشکده برنامه هفتگی دروس نیمسال بعدي در سامانه آموزشی گلستان (شامل سه هفته)شروع ورود   25/10  

11/10  استاد پایان زمان ثبت غیبت کالسی  

12/10 کارشناس آموزش دانشکده هاي مربوطه امتحانات توسط کارشناس آموزش دانشکده و تحویل به گروه حضوروغیابصدور لیست   12/10  

11/10  دانشجو / استاد هاي درس پایان کالس  

 هفته هفدهم

 20/10تا  14/10

14/10 دانشجو/استاد ترم پایانشروع امتحانات   28/10  

07/10 دهنده سرویسگروه/ دانشکده  جهت نیمسال بعدي دهنده سرویسپایان اعالم برنامه دروس سرویسی /دانشکده   18/10  

 جدهمهفته ه

 27/10تا  21/10

07/10 گروه/دانشکده پایان ورود برنامه هفتگی دروس نیمسال بعدي در سامانه آموزشی گلستان  25/10  

25/10  دانشجو/استاد راهنما پایان مهلت تکمیل فرم سنوات نیمسال پنجم و ششم کارشناسی ارشد  

 هفته از پس 

 هجدهم

 28/10پس از 

14/10 دانشجو/استاد/گروه ترم پایانپایان امتحانات   28/10  

05/11  استاد درس )ساعت 72و معرفی به استاد ترم جاري و پروژه در سامانه آموزشی گلستان توسط استاد درس (جهت رعایت مهلت اعتراض  اعالم نمرات نهایی دروس ترمی (عادي)  

05/11  استاد آموزشی گلستان توسط استاد درسپایان مهلت ثبت و قفل نمرات پروژه کارشناسی نیمسال قبل در سامانه   

05/11  استاد قفل لیست نمره دانشجویان توسط استاد پس از رسیدگی به اعتراضات به نمرات دروس ترمی و معرفی به استاد  

08/11  آموزش کل در نیمسال قبل اخذشدهبه استاد و پروژه  یمعرف قفل نمرات نهایی در سامانه آموزشی گلستان و درج نمره صفر براي دروس عادي،  

12/11  گروه/دانشکده به مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی التدریس حقشده ساعات  تائیدارسال فرم   

16/11  کارشناس آموزش دانشکده (مقطع تحصیالت تکمیلی) التحصیلی فارغارسال پرونده کلیه دانشجویان داراي شرایط   

30/11  دانشجو/ استاد راهنماي آموزشی مند از معافیت تحصیلی هاي تحصیالت تکمیلی دانشجویان مشمول بهره نامه دفاع پایان پایان مهلت برگزاري  
05/12  دانشجو درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و ارسال مستندات به آموزش /دانشکده تائیدپایان مهلت   

15/12  استاد کارآموزي و کارورزي اخذشده در نیمسال اولپایان مهلت ثبت و قفل نمرات دروس   

15/12  استاد/دانشجو نام دانشجو در نیمسال منظور عدم نیاز به ثبت هاي تحصیالت تکمیلی به نامه پایان مهلت برگزاري دفاع پایان  

 

 مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اردکان




