
 دانشگاه اردكان 1399- 1400تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 
 

 مجري مناسبت آموزشي هفته/ ترم
 بازه زماني

 تا  از

  قبل از شروع
  نيمسال 

29/06  
 

 12/06/1399  01/06/1399 كارشناس آموزش/دانشكده  بررسي وجود برنامه درسي مناسب هر رشته بر اساس سرفصل مصوب رشته تحصيلي براي دانشجويان جديدالورود(كليه مقاطع)

 01/06/1399 12/06/1399كارشناس آموزش دانشكده  كنترل برنامه هفتگي دروس در مقاطع تحصيالت تكميلي(توزيع مناسب كالس ها در هفته)

  ............... 01/06/1399شوراي بررسي موارد خاص دانشجو/ جلسه شوراي بررسي موارد خاص در نيمسال براي رسيدگي به وضعيت درخواستهاي دانشجويي
  17/06/1399  دانشكده  98- 99پايان مهلت تاييد درخواست دفاع دانشجويان كارشناسي ارشد در سيستم آموزشي گلستان براي دفاع در نيمسال دوم 

 10/06/1399 18/06/1399 دانشجو گلستانثبت مشخصات دانشجويان ميهمان (بار اول) مقطع كارشناسي در سامانه آموزشي 

 19/06/1399 .............كارشناس آموزش دانشكده  اعمال منع ثبت نام در مورد دانشجويان بدون مجوز تمديد سنوات و اخراج مشروطي درمقطع تحصيالت تكميلي

 10/06/1399 24/06/1399  دانشجو ثبت درخواست هاي مرخصي تحصيلي در سيستم آموزشي گلستان (كليه مقاطع)

 10/06/1399 26/06/1399 كارشناس آموزش /استاد راهنما/گروه بررسي و تائيد درخواست هاي مرخصي تحصيلي ثبت شده در سيستم گلستان (كليه مقاطع)

10/06/1399/ مدير گروه/كارشناس آموزش دانشجو مشكالت آموزشيدرخواست و تاييد مجوز هاي استثنائات آموزشي دانشجويان ترم آخر كارشناسي براي ثبت نام در پيشخوان بررسي   26/06/1399  

 10/06/1399 26/06/1399 دانشجو/مديرگروه 14310و تأييد مديرگروه در پردازش  14390درخواست و تاييد مجوز هاي استثنائات آموزشي دانشجويان تحصيالت تكميلي براي ثبت در پردازش 

  19/06/1399  18/06/1399 دانشجو  واحد  دانشجويان در سامانه آموزشي گلستان ) در تمام مقاطعثبت نام ( انتخاب
27/06/1399 .............. كارشناس آموزش/ دانشكده  گروه ها مختص ورودي هاي جديد مقطع كارشناسي(براي انتخاب واحد گروهي)برنامه هفتگي دروس اخذ شده از  تعريف

31/06/1399 .............. دانشجو/استاد راهنما  )30/07/1399(دانشجويان غيرمشمول برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه/رساله تحصيالت تكميلي بدون نياز به ثبت نام در نيمسال جاريپايان مهلت 

  هفته اول
  (شروع نيمسال)

 03/07تا  29/06 

29/06/1399 استاددانشجو/  شروع كالس ها (پايان آن در هفته شانزدهم)  18/10/1399  

29/06/1399 كارشناس آموزش/ گروه  )116صدور ليست حضور و غياب اوليه  (گزارش   .............. 
29/06/1399 كارشناس آموزش/ گروه /دانشكده  بررسي و حذف و ادغام دروس زير حد نصاب قبل از ترميم  02/07/1399  

31/06/1399 ..............  استاد   98-99پايان مهلت ثبت و قفل نمره پروژه كارشناسي اخذ شده در نيمسال اول   
01/07/1399 .............. اداره خدمات آموزشي  98-99قفل نمرات پروژه دانشجويان مقطع كارشناسي اخذ شده در نيمسال اول   

01/07/1399 ..............  اداره خدمات آموزشي  كه فاقد نمره هستند 98-99درج نمره صفر براي درس پروژه دانشجويان مقطع كارشناسي اخذ شده در ترم اول   

02/07/1399 ..............  استاد راهنما/گروه  تاييد درخواستهاي مرخصي تحصيلي دانشجويان (كليه مقاطع)  

02/07/1399 ..............  دانشجو  كه با ميهماني ايشان در دانشگاه ديگر مخالفت شده استاخذ مجوز ثبت نام توسط دانشجوياني   

  هفته دوم
  10/07تا  05/07

  

05/07/1399 دانشجو ترميم كليه مقاطع تحصيلي (حذف و اضافه توسط دانشجو در سامانه آموزشي گلستان)  06/07/1399  

07/07/1399 كارشناس آموزش/گروه /دانشكده/شورا حذف و ادغام گروه هاي درسي و ارسال داليل توجيهي ابقاء گروه هاي زيرحد نصاب جهت طرح در شوراي آموزشي دانشگاه   09/07/1399  
07/07/1399 كارشناس آموزش/دانشكده   لزوم ثبت حذف ترم اجباري يا پاك كردن دروس بيش از حد مجازبررسي وضعيت آموزشي دانشجويان كليه مقاطع داراي ثبت نام كمتر يا بيشتر از حد مجاز واحد درصورت   09/07/1399  
07/07/1399 كارشناس آموزش/دانشكده  )610(گزارشبررسي وضعيت دانشجويان ثبت نام نكرده ترم جاري براي كليه مقاطع و صدور ابالغيه اخطار  09/07/1399  

08/07/1399 كارشناس آموزش/دانشكده  درخواست دانشجوياني كه تقاضاي اخذ درس به صورت معرفي به استاد دارند.بررسي و ثبت   30/07/1399  

09/07/1399 .............. كارشناس آموزش/دانشكده  پايان ارسال پرونده دانشجويان اخراج نيمسال قبل(كليه مقاطع)  

  هفته سوم
  17/07  تا  12/07

 

12/07/1399 .............. اداره امورآموزشي حذف دروس كمتر از حد نصاب   

15/07/1399 .............. اداره خدمات آموزشي نهايي شدن ثبت نام نيمسال(پايان ترميم)  

16/07/1399 .............. دانشكده  ارسال برنامه هفتگي اعضاي هيات علمي به دفتر نظارت و ارزيابي  

16/07/1399 كارشناس آموزش/ گروه كه ليست حضور و غياب پس از نهايي شدن ثبت نام را ارائه مي دهد)126صدورليست حضور و غياب نهايي كالس ها براي استفاده اساتيد (گزارش   .............. 



 مجري مناسبت آموزشي هفته/ ترم
 بازه زماني

 تا  از

  هفته چهارم
  24/07تا  19/07

 

19/07/1399 كارشناس آموزش (به امور مالي) و روزانه (به معاونت دانشجويي)در نيمسال قبل براي اعمال تخفيف شهريه و خوابگاه رتبه دانشجويان نوبت دوم اعالم  23/07/1399  
19/07/1399 كارشناس آموزش/گروه/استاد ثبت عدم مراجعه در نيمسال جاري براي دانشجويان ثبت نام نكرده (كليه مقاطع)  22/07/1399  

19/07/1399 دانشجو كنترل ليست دروس ثبت نام شده در نيمسال دانشجو  (كليه مقاطع)  22/07/1399  

  هفته پنجم
 01/08  تا 26/07

27/07/139930/07/1399 آموزشي و تحصيالت تكميلياداره خدمات  ارسال نامه موافقت با دروس اخذ شده توسط دانشجويان مهمان به دانشگاه مبداء (كارشناسي و تحصيالت تكميلي )  

27/07/1399 دانشجو قالب قوانين آموزشي (كليه مقاطع و از طريق پيشخوان بررسي مشكالت)درو حذف ترمشروع فرايند درخواست حذف اضطراري  13/10/1399  

27/07/1399 استاد/كارشناس آموزش/ دانشكده/گروه مقطع(كليه مقاطع و از طريق پيشخوان بررسي مشكالت)قالب قوانين آموزشي هر  در  و حذف ترم شروع فرايند تاييد حذف اضطراري  16/10/1399  

08/07/1399 دانشجو/ استاد/كارشناس آموزش 1399- 1400آخرين مهلت ثبت و قفل نمره دروس معرفي به استاد بدون نياز به پرداخت شهريه ثابت در نيمسال اول   29/07/1399  

30/07/1399 .............. كارشناس آموزش/ دانشكده استاد/ قفل نمرات كارآموزي نيمسال تابستان (مقطع كارشناسي)ثبت و   

01/08/1399 اداره خدمات آموزشي كه فاقد نمره هستند 98-99درج نمره صفر براي درس كارآموزي دانشجويان مقطع كارشناسي اخذ شده در ترم تابستان   .............. 

  هفته ششم
 08/08تا  03/08

03/08/1399 كارشناس آموزش/ دانشكده  شهريور قفل نگرديده است 25اطمينان از ثبت درس ادامه پروژه براي دانشجوياني كه در نيمسال قبل درس پروژه را براي اولين  بار انتخاب نموده اند ولي نمره آن ها   08/08/1399  

  هفته هفتم
 15/08تا  10/08

12/08/1399 استاد تحويل ليست ساعت تدريس اساتيد در ترم (فرم هاي حق التدريس ) به گروه   15/08/1399  

16/08/1399 گروه تحويل ليست ساعت تدريس اساتيد در ترم (فرم هاي حق التدريس ) به دانشكده  21/08/1399  

  هفته هشتم
 22/08  تا 17/08

21/08/1399 .............. دانشجو دانشجويان ارشد در سامانه گلستان بررسي ثبت و تاييد موضوع  

  هفته نهم
  29/08تا 24/08

24/08/1399 دانشجو/ استاد امتحانات ميان ترم  ( پايان آن در هفته يازدهم )شروع وپايان  30/09/1399  

25/08/1399 گروه /دانشكده   ارسال فرم تاييد شده ساعات حق التدريس به معاونت آموزشي دانشگاه  05/09/1399  

  هفته دهم
 06/09تا  01/09

05/09/1399 .............. كارشناس آموزش/دانشكده تمامي نمرات آنان (عادي/معرفي به استاد و پروژه) قفل شده است 30/07/1399ارسال پرونده دانشجويان كارشناسي داراي شرايط فارغ التحصيلي كه تا   

05/09/1399 .............. گروه   مهلت بررسي درخواست تصويب پيشنهاديه دانشجويان كارشناسي ارشد ترم سوم در شوراي آموزشيپايان   

  هفته يازدهم
 13/09تا  08/09

09/09/1399 .............. گروه /دانشكده  تحصيليتعيين دروس قابل اخذ براي ثبت نام مقدماتي نيمسال بعد و فعال نمودن دروس در  سامانه آموزشي گلستان در تمامي مقاطع   

09/09/1399 اداره خدمات آموزشي  منع ثبت نام دانشجويان انتقالي داراي نقص مدارك پذيرشي و آموزشي    16/09/1399  

09/09/1399  گروه/ كارشناس آموزش/دانشكده   )، بررسي و نظارت بر آن1399-1400تعيين و ثبت  نام استاد راهنماي درس پروژه دانشجويان كارشناسي مربوط به پروژه در اولين ترم اخذ ( اول   16/09/1399  
09/09/1399  كارشناس آموزش /دانشكده   ارسال پرونده آموزشي دانشجويان عدم مراجعه در ترم جاري  به اداره كل آموزش (مقطع كارشناسي)  20/09/1399  

  هفته دوازدهم
 20/09  تا 15/09

15/09/1399 دانشجو ( توسط دانشجو در سامانه آموزشي گلستان) دركليه مقاطع تحصيلي1399-1400ثبت نام مقدماتي نيمسال دومشروع و پايان  28/09/1399  

15/09/1399 دانشجو شروع پاسخگويي دانشجو به فرم ارزشيابي استاد در سامانه آموزشي گلستان (پايان آن درهفته چهاردهم)  28/09/1399  

  هفته سيزدهم
 27/09تا  22/09

27/09/1399 .............. كارشناس آموزش /دانشكده  ارسال پرونده كليه دانشجويان داراي شرايط فارغ التحصيلي(مقطع تحصيالت تكميلي)  
28/09/1399 .............. دانشجو 1399-1400دوم پايان پاسخگويي دانشجو به فرم ارزشيابي استاد در سامانه آموزشي و پايان ثبت نام مقدماتي نيمسال   

  هفته چهاردهم
 04/10تا  29/09

29/09/1399 استاد/ گروه اصالح و تاييد ثبت نام مقدماتي نيمسال بعدي دانشجويان در سامانه آموزشي گلستان  (كليه مقاطع)  04/10/1399  

29/09/1399 گروه/دانشكده /دانشكده درس جهت نيمسال بعدياعالم تعداد گروه هاي دروس مورد نياز گروه آموزشي   11/10/1399  

03/10/1399 .............. دانشكده  و تاييد درسيستم گلستان كلپايان مهلت تصويب پيشنهاديه پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد ترم سوم دردانشكده و ارسال به آموزش   

 ثبت ، بارگذاري و تأييد پيشنهاديه تصويب شده در سيستم آموزشي گلستان 
دانشجو/استاد راهنما/كارشناس

 آموزشي ،دانشكده 
.............. 03/10/1399  



 مجري مناسبت آموزشي هفته/ ترم
 بازه زماني

 تا  از

  همپانزدهفته 
11/10تا  06/10  

06/10/1399  كارشناس آموزش/دانشكده   بررسي و بازنگري ساليانه سرفصلهاي رشته هاي جاري دانشگاه و پايان شروع  18/10/1399  

30/10/1399   دانشجو/تحصيالت تكميلي  ثبت، بارگزاري و تائيد پيشنهاديه تصويب شده در ايرانداك  

  
  هفته شانزدهم

 18/10تا  13/10

13/10/1399 .............. دانشجو پايان  مهلت درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامي مقاطع تحصيلي در سيستم گلستان و ارسال مستندات به گروه    

13/10/1399 .............. دانشجو پايان مهلت حذف اضطراري يك درس در قالب قوانين آموزشي (كليه مقاطع و از طريق پيشخوان بررسي مشكالت) و تاييد مرحله   

13/10/1399 ..............  استاد  پايان زمان ثبت غيبت كالسي  
13/10/1399  دانشكده   شروع اعالم برنامه دروس دانشكده جهت نيمسال بعدي (پايان آن در هفته هيجدهم)  25/10/1399  

13/10/1399 گروه/ دانشكده گلستان (شامل سه هفته)شروع ورود برنامه هفتگي دروس نيمسال بعدي در سامانه آموزشي   02/11/1399  

15/10/1399 .............. دانشجو/استاد راهنما پايان مهلت ارائه گزارش پيشرفت كار پايان نامه كارشناسي ارشد (براي پيشنهاديه هاي مصوب در نيمسال هاي قبلي)  

16/10/1399 .............. استاد/كارشناس آموزش/ دانشكده/گروه چهارچوب قوانين آموزشي هر مقطع(كليه مقاطع و از طريق پيشخوان بررسي مشكالت)پايان فرايند تاييد حذف اضطراري يك درس در   

16/10/1399 .............. دانشكدهكارشناس خدمات اموزشي/ استاد/گروه/  پايان  فرايند بررسي درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامي مقاطع تحصيلي در سيستم گلستان   

17/10/1399 كارشناس آموزش/دانشكده  صدور ليست حضور و غياب امتحانات توسط كارشناس آموزش / دانشكده و تحويل به گروههاي مربوطه  18/10/1399  

18/10/1399 .............. استاد پايان كالس هاي درس  

  هفته هفدهم
  25/10تا  20/10

 

24/10/1399 دانشجو/ استاد / گروه  امتحانات پايان ترم و پايان شروع  09/11/1399  

25/10/1399 .............. دانشكده  پايان اعالم برنامه دروس دانشكده جهت نيمسال بعدي  

25/10   دانشجو/استاد راهنما  پايان مهلت تكميل فرم سنوات نيمسال پنجم و ششم كارشناسي ارشد  

  هيجدهمهفته 
  02/11تا  27/10

 

29/10/1399 .............. گروهدانشجو/ استاد/ قبل در سامانه آموزشي گلستان توسط استاد درس مسالين يمهلت ثبت و قفل نمرات  پروژه كارشناس انيپا  

02/11/1399 ..............  استاد  ساعت) 72(جهت رعايت مهلت اعتراضدر سامانه آموزشي گلستان توسط استاد درس ستاد ترم جاري  ( مقطع كارشناسي)ثبت نمرات نهايي دروس ترمي(عادي) و معرفي به ا  

30/10/1399 ..............  گروه / دانشكده  پايان ورود برنامه هفتگي دروس نيمسال بعدي  در سامانه آموزشي گلستان  

  ترم بعد هفته پاياني

13/11/1399 .............. دانشجو پايان مهلت تأييد درخواست دفاع دانشجويان كارشناسي ارشد و ارسال مستندات به آموزش دانشكده   

18/11/1399 .............. استاد قفل ليست نمره توسط استاد درس در سامانه گلستان (مقطع كارشناسي)  

19/11/1399 .............. اداره خدمات آموزشي نهايي در سامانه آموزشي گلستان ( مقطع كارشناسي) و درج نمره صفر براي دروس عادي ، معرفي به استاد و پروژه كه فاقد نمره هستندقفل نمرات   

23/11/1399 .............. استاد/ دانشجو دانشجو در نيمسالپايان مهلت برگزاري دفاع پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي به منظور عدم نياز به ثبت نام   

09/12/1399 .............. استاد درس ساعت) 72در سامانه گلستان توسط استاد درس جهت رعايت مهلت اعتراض 1399-1400ثبت نمرات نهايي (تحصيالت تكميلي) در نيمسال اول   

12/12/1399 .............. دانشجو/استاد نمرات دروس ترمي  نيمسال جاري و بررسي توسط استاد و قفل ليست نمره درج اعتراضات دانشجويان تحصيالت تكميلي به  

13/12/1399 .............. اداره خدمات آموزشي در سامانه آموزشي گلستان  1399-1400قفل نمرات دروس دانشجويان تحصيالت تكميلي مربوط به نيمسال اول   

14/12/1399 .............. استاد 1399-1400قفل نمرات دروس  ترمي پروژه دار (مهلت دار) كارشناسي اخذ شده در نيمسال اول ثبت و   

16/12/1399 .............. اداره خدمات آموزشي 1399-1400قفل نمرات دروس  ترمي پروژه دار (مهلت دار) كارشناسي اخذ شده در نيمسال اول   

  

  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه اردكانمديريت 


