
 

 

  

 تا تاریخ از تاریخ مجری فعالیت آموزشی

 30/10/1400 25/10/1400 مدیران گروه/ دانشكده نهایی از طرف دانشكده تائیداولیه مدیران گروه و  ریزیبرنامه

 08/11/1400 02/11/1400 مدیران گروه در سامانه گلستان جهت انتخاب واحد اصلیو ثبت  هاگروهنهایی شدن برنامه 

 20/11/1400 16/11/1400 دانشجو انتخاب واحد دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان در تمام مقاطع تحصیلی

 26/11/1400 21/11/1400 کارشناسان آموزش مجازی های آنالینسازی لینك کالسآماده

 27/11/1400 27/11/1400 کارشناسان آموزش مجازی های آنالین به اساتیدتحویل لینك کالس

 02/04/1401 30/11/1400 دانشجو/ استاد )پایان در هفته شانزدهم( هاکالسشروع 

 ................. 30/11/1400 استاد /دانشكده (116اولیه )گزارش  حضوروغیابصدور لیست 

 11/12/1400 07/12/1400 دانشجو ترمیم )حذف و اضافه( کلیه مقاطع تحصیلی

 13/12/1400 11/12/1400 دانشكده های زیر حدنصابدرسی و بررسی دالیل توجیهی ابقای گروههای حذف و ادغام گروه

 ................. 14/12/1400 دانشكده/ استاد (126)گزارش  برای استفاده اساتید هاکالسنهایی  حضوروغیابصدور لیست 

 15/12/1400 14/12/1400 دانشجو شده دانشجو در نیمسال جاریکنترل لیست دروس ثبت

 05/04/1401 14/12/1400 دانشجو حذف اضطراری درس در قالب قوانین آموزشی

 پایان مهلت ثبت و قفل نمره کارآموزی، معرفی به استاد و پروژه کارشناسی

 1400-1401در نیمسال اول  اخذشده
 15/12/1400 ................. استاد/ کارشناس آموزش

 31/01/1140 ................. استاد/ دانشجو تحصیالت تكمیلی هاینامهپایانپایان مهلت برگزاری دفاع 

ارسال برنامه هفتگی اعضای هیأت علمی به دفتر نظارت و ارزیابی و درج برنامه  هفتگی 

 اساتید
 استاد / دانشكده

10/12/1400 14/12/1400 

 31/02/1401 17/02/1401 دانشجو/ استاد ترممیانامتحانات 

 31/02/1401 01/02/1401 دانشجو/ دانشكده/ آموزش آغاز نقل و انتقاالت دانشجویان مقطع کارشناسی

 ................. 28/01/1401 استاد (1400-1401)نیمسال اول و دکتری ورود نمرات مقطع کارشناسی ارشدآخرین مهلت 

 31/01/1401 ................. استاد/ آموزش (1400-1401)نیمسال اول  و دکتری ارشدتأیید و قفل نمرات مقطع  کارشناسی 

 29/02/1401 17/02/1401 دانشكده از سامانه گلستان التدریسحق هایفرماستخراج 

و فعال نمودن دروس   1401-1402اول مقدماتی نیمسال  نامثبتتعیین دروس قابل اخذ برای 

 در سامانه آموزشی گلستان در تمامی مقاطع تحصیلی
 30/02/1401 24/02/1401 مدیر گروه

 11/03/1401 07/03/1401 دانشجو پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی استاد در سامانه گلستان

 11/03/1401 07/03/1401 انشجود در کلیه مقاطع تحصیلی 1401-1402مقدماتی نیمسال اول  نامثبت

 14/03/1401 12/03/1401 دانشكده مقدماتی دانشجویان در سامانه گلستان نامثبتاصالح و تأیید 

 24/04/1401 07/04/1401 دانشجو/ استاد/ آموزش ترمپایانامتحانات 

 روز بعد از برگزاری امتحان 7 استاد ثبت و ورود نمرات مقطع کارشناسی در سیستم گلستان

 روز بعد از ثبت نمرات 3 استاد/ کارشناس آموزش و قفل نمرات مقطع کارشناسی بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویانتأیید 

 31/03/1401 26/03/1401 رئیس دانشكده به آموزش هادانشكدهاز  التدریسحقساعات  تأییدشدهارسال فرم 

 17/04/1401 12/04/1401 دانشكده رئیسمدیر گروه/  هیات علمی توسط گروه و دانشكده ارزشیابی عضو

 30/05/1401 20/05/1401 مدیر گروه آموزشی ورود برنامه هفتگی دروس نیمسال بعدی در سامانه گلستان

 ................. 28/06/1401 ستادا (1400-1401 دومورود نمرات مقطع کارشناسی ارشد و دکتری )نیمسال آخرین مهلت 

 31/06/1401 ..................... استاد/ آموزش (1400-1401 دوم)نیمسال کارشناسی ارشد و دکتری تأیید و قفل نمرات مقطع  

 31/06/1401 ................. استاد/ کارشناس آموزش (1400-1401 دوم)نیمسال تأیید و قفل نمرات کارآموزی، پروژه و معرفی به استاد 

 30/07/1401 ............... استاد/ دانشجو تحصیالت تكمیلی هاینامهپایانپایان مهلت برگزاری دفاع 


