تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی  98-99دانشگاه اردکان
مناسبت آموزشی

هفته /ترم

مجری

بازه زمانی
از

تا

پایان مهلت ثبت و قفل نمره پروژه کارشناسی اخذ شده در نیمسال دوم 97-98

استاد

...........

1398/11/06

ثبت مشخصات دانشجویان میهمان (بار اول) مقطع کارشناسی در سامانه آموزشی گلستان

دانشجو

1398/10/07

1398/11/24

دانشجو

1398/10/21

1398/11/16

نیمسال

بررسی و تائید درخواستهای مرخصی تحصیلی ثبت شده در سیستم گلستان (کلیه مقاطع)

کارشناس آموزش دانشکده

1398/10/21

1398/11/23

تا 11/11

کنترل برنامه هفتگی دروس در مقاطع تحصیالت تکمیلی(توزیع مناسب کالس ها در هفته)

کارشناس آموزش دانشکده

1398/10/22

1398/11/08

دانشجو  /مدیر گروه

1398/10/29

1398/11/16

ثبت نام ( انتخاب واحد دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان ) در تمام مقاطع و اخذ درس کارآموزی برای نیمسال دوم 97-98

دانشجو

1398/11/07

1398/11/08

شروع و پایان ثبت درخواست کارآموزی در پیشخوان خدمت و بارگذاری موافقت نامه محل انجام کارآموزی برای نیمسال دوم 98-99

دانشجو

1398/11/12

1398/12/10

دانشجو /استاد

1398/11/12

1399/03/13

گروه

1398/11/12

..........

گروه /دانشکده

1398/11/12

1398/11/14

ترمیم کلیه مقاطع تحصیلی (حذف و اضافه توسط دانشجو در سامانه آموزشی گلستان)

دانشجو

1398/11/15

1398/11/16

پایان مهلت تایید درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد مشمول بهره مند از معافیت تحصیلی در سیستم آموزشی گلستان

دانشکده

..........

1398/11/20

گروه/دانشکده  /شورای آموزشی دانشگاه

1398/11/20

1398/11/21

بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان (کلیه مقاطع) دارای ثبت نام کمتر یا بیشتر از حد مجاز واحد

کارشناس آموزش دانشکده

1398/11/21

1398/11/23

بررسی و ثبت درخواست دانشجویانی که تقاضای اخذ درس به صورت معرفی به استاد دارند.

کارشناس آموزش دانشکده

1398/11/21

1398/11/23

آموزش کل

..........

1398/11/23

دانشجو

..........

1398/11/24

نهایی شدن ثبت نام نیمسال(پایان ترمیم)

آموزش کل

..........

1398/11/26

حذف ترم برای دانشجویانی که واحد کمتر از حد دارند و حذف اجباری درس برای دانشجویانی که واحد بیش از حد اخذ نموده اند

آموزش کل

1398/11/26

1398/11/30

قبل از شروع

ثبت درخواست های مرخصی تحصیلی در سیستم آموزشی گلستان (کلیه مقاطع)

درخواست و تایید مجوز های استثنائات آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای ثبت در پردازش  14390و تأیید مدیرگروه در پردازش 14310

هفته اول
(شروع نیمسال)
 11/12تا 11/18

شروع کالس ها (پایان آن در هفته شانزدهم)
صدور لیست حضور و غیاب اولیه (گزارش )116
بررسی و ادغام دروس زیر حد نصاب قبل از ترمیم

حذف و ادغام گروه های درسی و ارسال دالیل توجیهی ابقاء گروه های زیرحد نصاب جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه
هفته دوم
 11/19تا 11/25

حذف دروس کمتر از حد نصاب
پایان زمان ثبت نام دانشجویان مهمان دردانشگاه اردکان

هفته سوم
 11/26تا 12/02

ثبت نمرات دروس مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول 98-99

استاد

..........

1398/11/27

پایان مهلت ثبت نمره پروژه کارشناسی اخذ شده در نیمسال دوم  97-98و یا اخذ شده در نیمسال اول  98-99که دانشجو قصد فراغت از تحصیل دارد)

استاد

..........

1398/11/28

کارشناس آموزش دانشکده

1398/11/28

دانشجو /استاد

1398/11/28

صدورلیست حضور و غیاب نهایی کالس ها برای استفاده اساتید (گزارش  126ارائه دهنده لیست حضور و غیاب پس از نهایی شدن ثبت نام)
درج اعتراضات دانشجویان تحصیالت تکمیلی به نمرات دروس ترمی نیمسال اول  98-99و بررسی توسط استاد و قفل لیست نمره
پایان مهلت برگزاری دفاعیه پایان نامه های تحصیالت تکمیلی دانشجوی مشمول بهره منداز معافیت تحصیلی به منظور عدم نیاز به ثبت نام نیمسال جاری

ثبت عدم مراجعه در نیمسال جاری برای دانشجویانی که ثبت نام نکرده اند

هفته چهارم

دانشجو

..........

1398/11/30

کارشناس آموزش دانشکده

1398/11/28

1399/02/31

قفل نمرات درس پروژه دانشجویان مقطع کارشناسی اخذ شده در نیمسال دوم 97-98

دانشکده

..........

1398/11/30

کنترل لیست دروس ثبت نام شده در نیمسال دانشجو

دانشجو

1398/11/30

1398/12/02

آموزش کل

..........

1398/12/03

دانشکده

1398/12/03

1398/12/08

استاد

1398/12/03

1399/03/10

کارشناس آموزش دانشکده

1398/12/03

1398/12/22

دانشکده

..........

1398/12/05

درج نمره صفر برای دروس پروژه دانشجویان مقطع کارشناسی اخذ شده در نیمسال دوم  97-98که فاقد نمره می باشد

 12/03تا 12/09

1398/11/30

ارسال برنامه هفتگی اعضای هیات علمی به دفتر نظارت و ارزیابی
شروع زمان ثبت غیبت کالسی
اطمینان از ثبت درس ادامه پروژه برای دانشجویانی که در نیمسال قبل درس پروژه را انتخاب نموده اند.
پایان مهلت تائید درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و ارسال مستندات به آموزش دانشکده

مناسبت آموزشی

هفته /ترم

شروع فرایند درخواست حذف اضطراری یک درس در چارچوب قوانین آموزشی هر مقطع(کلیه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسی مشکالت)

کارشناس آموزش دانشکده

1398/12/10

دانشجو

1398/12/10

استاد /دانشکده

1398/12/11

1399/03/11

دانشجو /استاد/کارشناس آموزش

..........

1398/12/15

دانشجو/استاد

..........

1398/12/15

درج نمره صفر برای دروس کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی اخذ شده در نیمسال اول  98-99که فاقد نمره می باشد

آموزش کل

..........

1398/12/16

قفل نمرات دروس مهلت دار کارشناسی

آموزش کل

اعالم موافقت با میهمانی دانشجویان و ارسال نامه موافقت با دروس اخذ شده توسط دانشجو به دانشگاه مبداء (کلیه مقاطع )

هفته پنجم

شروع فرایند بررسی درخواست حذف ترم دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان

 12/10تا 12/16

آخرین مهلت ثبت و قفل نمره دروس معرفی به استاد بدون نیاز به پرداخت شهریه ثابت در نیمسال دوم 98-99

پایان مهلت برگزاری دفاعیه پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به منظور عدم نیاز به ثبت نام دانشجو در نیمسال جاری

هفته هفتم
 97/12/24تا
98/01/15
هفته هشتم
 01/16تا 01/22
هفته نهم
 01/23تا 01/29

هفته دهم
 01/30تا 02/05

تحویل لیست ساعت تدریس اساتید در ترم (فرم های حق التدریس )گروه آموزشی
اطمینان از ثبت درس ادامه پروژه برای دانشجویانی که در نیمسال قبل درس پروژه را انتخاب نموده اند.
دریافت موافقت نامه نهایی در پیشخوان خدمت و شروع کار در محل انجام کارآموزی نیسمال دوم 98-99
اعالم رتبه دانشجویان نوبت دوم در نیمسال قبل به معاونت مالی و دانشجویان نوبت اول به معاونت دانشجویی برای اعمال تخفیف شهریه و خوابگاه

هفته یازدهم

هفته دوازدهم
 02/13تا 02/19

1398/12/16

آموزش کل

1398/12/17

1398/12/22

استاد

1398/12/17

1398/12/21

کارشناس آموزش دانشکده

..........

1398/12/22

دانشجو

1398/12/24

1399/04/31

کارشناس آموزش دانشکده

1398/12/24

1398/12/28

گروه

1399/01/16

1399/01/20

کارشناس آموزش دانشکده

1399/01/16

1399/01/20

دانشجو

1399/01/16

1399/01/20

گروه /دانشکده

1399/01/23

1399/01/27

دانشجو /استاد

1399/01/23

1399/02/31

شروع نقل و انتقاالت دانشجویان در مقطع کارشناسی و ثبت درخواست در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم (سامانه سجاد)

دانشجو /گروه

1399/02/01

1399/02/31

تعیین دروس قابل اخذ برای ثبت نام مقدماتی نیمسال بعد و فعال نمودن دروس در سامانه آموزشی گلستان در تمامی مقاطع تحصیلی

گروه/دانشکده

..........

1399/02/04

کارشناس آموزش دانشکده

..........

1399/02/04

تحویل لیست ساعت تدریس اساتید در ترم (فرم های حق التدریس ) به دانشکده
تهیه گزارش مشروطی و مکاتبه مشروطی به سرپرست دانشجو

ارائه پیشنهادیه پایان نامه (پروپوزال) دانشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم به گروه آموزشی
ارسال فرم تایید شده ساعات حق التدریس به معاونت آموزشی دانشگاه
شروع امتحانات میان ترم ( پایان آن در هفته یازدهم )

ارسال لیست دانشجویان  %15برتر هر رشته به دفتر استعدادهای درخشان

پایان مهلت بررسی درخواست تصویب پیشنهادیه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم در شورای گروههای آموزشی و تایید پیشخوان مربوطه
 02/06تا 02/12

دانشجو

1398/12/10

1399/03/06
1399/03/11

شروع فرایند تایید حذف اضطراری یک درس در چارچوب قوانین آموزشی هر مقطع(کلیه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسی مشکالت)

هفته ششم

از

تا

1399/03/06

شروع فرایند درخواست حذف ترم دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان و ارسال مستندات به گروه

 12/17تا 12/23

مجری

بازه زمانی

منع ثبت نام دانشجویان انتقالی دارای نقص مدارک پذیرشی و آموزشی

1399/02/05

گروه
آموزش کل

1399/02/06

1399/02/11

گروه

...........

1399/02/10

شروع پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی استاد در سامانه آموزشی (پایان آن درهفته پانزدهم)

دانشجو

1399/02/13

1399/03/03

شروع و پایان ثبت درخواست کارآموزی در پیشخوان خدمت و بارگذاری موافقت نامه محل انجام کارآموزی برای ترم تابستان

دانشجو

1399/02/13

1399/03/07

تعیین و ثبت نام استاد راهنمای درس پروژه دانشجویان کارشناسی مربوط به پروژه در اولین ترم اخذ (دوم )98-99

گروه

1399/02/13

1399/02/17

دانشجو/استاد

1399/02/15

1399/06/15

تعیین و ثبت عنوان استاد راهنمای درس پروژه دانشجویان کارشناسی مربوط به پروژه در اولین ترم اخذ ( اول )98-99
ثبت نام مقدماتی نیمسال اول  ( 99-1400توسط دانشجو در سامانه آموزشی گلستان) درکلیه مقاطع تحصیلی

دانشجو

1399/02/20

1399/03/03

 02/20تا 02/26

درخواست و تکمیل فرم افرایش سنوات دانشجویان مقطع کارشناسی برای نیمسال اول 99-1400

دانشجو

1399/02/20

1399/06/15

 02/27تا 03/02

پایان مهلت تصویب پیشنهادیه پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم در گروه مستقل /دانشکده و ارسال به آموزش دانشکده و ثبت درسیستم گلستان

دانشکده

..........

1399/02/31

ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه کارشناسی ارشد نیمسال چهارم به بعد
هفته سیزدهم
هفته چهاردهم

مناسبت آموزشی

هفته /ترم

از

تا

گروه

1399/03/03

1399/03/21

پایان فرایند درخواست حذف ترم دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان و ارسال مستندات به گروه

دانشجو

..........

1399/03/06

پایان زمان ثبت درخواست حذف اضطراری یک درس در چارچوب قوانین آموزشی هرمقطع(کلیه مقاطع تحصیلی از طریق پیشخوان بررسی مشکالت) و تایید مرحله مربوطه

دانشجو

..........

1399/03/06

پایان پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی استاد در سامانه آموزشی و پایان ثبت نام مقدماتی نیمسال اول 99-99

دانشجو

..........

1399/03/04

کارشناس آموزش/مدیرگروه /استاد

..........

1399/03/10

کارشناس آموزش دانشکده

..........

1399/03/10

استاد

..........

1399/03/10

اصالح و تایید ثبت نام مقدماتی نیمسال بعدی دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان (کلیه مقاطع)

استاد /گروه

1399/03/11

1399/03/13

صدور لیست حضور و غیاب امتحانات توسط کارشناس آموزش دانشکده و تحویل به گروههای مربوطه

کارشناس آموزش دانشکده

1399/03/12

1399/03/15

استاد

..........

1399/03/13

گروه/دانشکده

1399/03/17

1399/03/27

دانشکده سرویس دهنده

1399/03/17

1399/03/27

شروع امتحانات پایان ترم

دانشجو /استاد  /گروه

1399/03/17

1399/04/01

پایان اعالم برنامه دروس سرویسی دانشکده سرویس دهنده جهت نیمسال بعدی

دانشکده سرویس دهنده

..........

1399/03/27

گروه /دانشکده

..........

1399/03/27

دانشجو /استاد /گروه

..........

1399/04/01

تایید محل کارآموزی و انتخاب استاد مربوطه در پیشخوان خدمت برای ترم تابستان
هفته پانزدهم
 03/03تا 03/09

پایان فرایند تایید حذف اضطراری یک درس در چارچوب قوانین آموزشی (کلیه مقاطع) و از طریق پیشخوان بررسی مشکالت)
پایان فرایند بررسی درخواست حذف ترم دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان
هفته شانزدهم
 03/10تا 03/16

پایان زمان ثبت غیبت کالسی

پایان کالس های درس
هفته هفدهم
03/17تا03/23

هفته هجدهم
03/24تا03/30

اعالم تعداد گروه های دروس سرویسی مورد نیاز گروه آموزشی توسط دانشکده سرویس گیرنده درس جهت نیمسال بعدی
شروع اعالم برنامه دروس سرویسی دانشکده سرویس دهنده جهت نیمسال بعدی (پایان آن در هفته هیجدهم)

پایان ورود برنامه هفتگی دروس نیمسال بعدی در سامانه آموزشی گلستان

پایان امتحانات پایان ترم

استاد

..........

1399/04/05

دانشجو/استاد

1399/04/06

1399/04/08

ثبت نمرات نهایی دروس عادی و معرفی به استاد نیمسال دوم  98-99در سامانه آموزشی گلستان (کارشناسی)

استاد

..........

1399/04/08

قفل لیست نمرات نهایی در سامانه آموزشی گلستان ( مقطع کارشناسی)

آموزش کل

..........

1399/04/09

درج نمره صفر دروس عادی و معرفی به استاد فاقد نمره که با وضع ترم آنها عادی شده است

آموزش کل

1399/04/10

1399/4/14

درج اعتراضات دانشجویان کارشناسی به نمرات دروس ترمی و معرفی به استاد نیمسال جاری و بررسی توسط استاد
قفل لیست نمرات نهایی در سامانه آموزشی گلستان ( مقطع کارشناسی)

ارسال پرونده دانشجویان عدم مراجعه و اخراج (کلیه مقاطع) به آموزش کل
پایان زمان ثبت نمرات کارآموزی نیمسال دوم 98-99
قفل نمرات کارآموزی نیمسال دوم 98-99
درج نمره صفر برای درس کارآموزی نیمسال دوم  98-99که فاقد نمره می باشند
هفته هجدهم
به بعد

مجری

بازه زمانی

تهیه گزارش مشروطی و مکاتبه مشروطی به سرپرست دانشجو
ثبت نمرات نهایی نیمسال دوم  98-99در سامانه آموزشی گلستان (تحصیالت تکمیلی) توسط استاد درس(جهت رعایت مهلت اعتراض 72ساعت)
درج اعتراضات دانشجویان تحصیالت تکمیلی به نمرات دروس ترمی نیمسال جاری و بررسی توسط استاد و قفل لیست نمره
قفل نمرات دروس دانشجویان تحصیالت تکمیلی مربوط به نیمسال دوم  98-99در سامانه آموزشی گلستان
پایان مهلت ارائه گزارش پیشرفت کار پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
پایان مهلت تکمیل فرم سنوات تمام مقطع (دانشجویان نیازمند سنوات)
ثبت و قفل نمرات دروس ترمی(مهلت دار) کارشناسی اخذ شده در نیمسال دوم 98-99
قفل نمرات دروس ترمی پروژه دار (مهلت دار) کارشناسی اخذ شده در نیمسال دوم 98-99

پایان مهلت ثبت و قفل نمرات پروژه کارشناسی و معرفی به استاد نیمسال تابستان و نیمسال اول  98-99در سامانه آموزشی گلستان
قفل نمرات پروژه کارشناسی و معرفی به استاد نیمسال تابستان نیمسال اول  98-99در سامانه آموزشی گلستان
درج نمره صفر برای پروژه نیمسال اول  98-99و معرفی به استاد نیمسال تابستان که فاقد نمره می باشند

1399/04/15

کارشناس آموزش دانشکده

استاد

1399/04/28

کارشناس آموزش دانشکده

1399/04/30

آموزش کل
کارشناس آموزش دانشکده

1399/04/31
1399/05/04

1399/05/08

استاد

..........

1399/05/11

دانشجو/استاد

1399/05/12

1399/05/14

آموزش کل

..........

1399/05/15

دانشجو  /استاد

..........

1399/06/15

دانشجو

..........

1399/06/15

استاد

..........

1399/06/15

آموزش کل

..........

1399/06/16

..........

1399/06/28

دانشجو/استاد/ /گروه
کارشناس آموزش دانشکده

1399/06/30

آموزش کل

1399/06/31

تایید کارآموزی توسط کارشناس دفتر ارتباط با صنعت برای نیمسال تابستان

کارآموزی
ترم تابستان

دفتر ارتباط با صنعت

1399/03/24

1399/04/11

دریافت موافقت نامه نهایی در پیشخوان خدمت و شروع کار در محل انجام کارآموزی نیسمال تابستان

دانشجو

1399/04/14

.......................

دریافت موافقت نامه نهایی در پیشخوان خدمت و شروع کار در محل انجام کارآموزی نیمسال تابستان

دانشجو

...........
1399/06/31

1399/06/19
1399/07/09

دانشجو

.......................

.......................

استاد/آموزش کل

...........

1399/07/09

دانشجو

...........

99/04/18

استاد

1399/04/21

1399/05/15

آموزش کل

...........

1399/07/09

تایید فرم ارزشیابی کارآموزی در پیشخوان خدمت نیمسال تابستان
شروع و پایان ثبت نام ترم تابستان برای درس کارآموزی (در بازه زمانی ترم تابستان دانشگاه متعاقباً اعالم می گردد).
پایان ثبت و قفل نمرات کارآموزی نیمسال تابستان
پایان دوره کارآموزی و بارگذاری فرم ارزشیابی در پیشخوان خدمت و تحویل گزارش کار در نیمسال دوم 98-99
تایید فرم ارزشیابی کارآموزی در پیشخوان خدمت نیسمال دوم 98-99
درج نمره صفر برای دروس کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی اخذ شده در نیمسال تابستان که فاقد نمره می باشد

استاد

مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اردکان

