تقویم آموزشی نیمسال دوم 79-79
فعالیت آموزشی

مجری

از تاریخ

اًتخاب ٍاحذ داًشجَیاى در ساهاًِ آهَسشی گلستاى در توام هقاطغ

داًشجَ

;8/33/36 ;8/33/35

شزٍع کالسّا

داًشجَ/استاد

;9/5/39 ;8/33/37

صذٍر لیست حضَر ٍ غیاب اٍلیِ (گشارش )338

تا تاریخ

کارشٌاس آهَسش داًشکذُ ;8/33/37

-

تزهین (حذف ٍ اضافِ) هقطغ تحصیلی کارشٌاسی

داًشجَ

;8/33/46

-

تزهین (حذف ٍ اضافِ) هقطغ تحصیالت تکویلی

داًشجَ

;8/33/47

-

حذف ٍ ادغام گزٍُّای درسی ٍ ارسال دالیل تَجیْی ابقای گزٍُّای سیز
حذ ًصاب جْت طزح در شَرای آهَسشی داًشگاُ
صذٍر لیست حضَر ٍ غیاب ًْایی (گشارش )348

کارشٌاس آهَسش داًشکذُ ;8/33/53 ;8/33/4:
کارشٌاس آهَسش داًشکذُ ;8/33/53

کٌتزل لیست درٍس ثبت شذُ داًشجَ در ًیوسال جاری

داًشجَ

ارسال بزًاهِ ّفتگی اػضای ّیأت ػلوی بِ دفتز ًظارت ٍ ارسیابی

کارشٌاس داًشکذُ

قفل ًوزات کارآهَسی ،پزٍصُ ٍ هؼزفی بِ استاد ًیوسال اٍل ;8-;9

;8/34/3

;8/34/4

;8/34/; ;8/33/4:

استاد/داًشکذُ/آهَسش

-

;8/34/43

استاد/داًشجَ

-

;8/34/46

تحَیل لیست ساػت تذریس اساتیذ (فزهْای حقالتذریس) بِ گزٍُّای آهَسشی

استاد

;8/34/7

;;8/34/

حذف اضطزاری یک درس در چْارچَب قَاًیي آهَسشی

داًشجَ

;8/34/7

;;9/4/3

تحَیل لیست ساػت تذریس اساتیذ (فزهْای حقالتذریس) بِ رئیس داًشکذُ

هذیز گزٍُ آهَسشی

;8/34/38 ;8/34/34

ارسال فزم تأییذ شذُ ساػات حقالتذریس بِ هؼاًٍت آهَسشی داًشگاُ

رئیس داًشکذُ

;;8/34/4: ;8/34/3

اهتحاًات هیاى تزم

داًشجَ/استاد

;9/3/3:

;;9/4/3

ٍرٍد ًوزات هقطغ تحصیالت تکویلی (ًیوسال اٍل );8-;9

استاد

-

;9/3/49

تأییذ ٍ قفل ًوزات هقطغ تحصیالت تکویلی (ًیوسال اٍل );8-;9

استاد/داًشکذُ/آهَسش

-

;9/3/53

هذیز گزٍُ آهَسشی

;9/4/:

;9/4/43

آغاس ًقل ٍ اًتقاالت داًشجَیاى هقطغ کارشٌاسی

داًشجَ/داًشکذُ/آهَسش

;9/4/3

;9/4/53

پاسخگَیی داًشجَ بِ فزم ارسشیابی استاد در سیستن گلستاى

داًشجَ

;9/5/3

;;9/5/

ثبت ًام هقذهاتی ًیوسال اٍل ;9-;:

داًشجَ

;9/5/7

;;9/5/

اصالح ٍ تأییذ ثبت ًام هقذهاتی در سیستن آهَسشی گلستاى

استاد هشاٍر

ٍرٍد بزًاهِ ّفتگی درٍس ًیوسال بؼذی در ساهاًِ آهَسشی گلستاى

هذیز گزٍُ آهَسشی

صذٍر لیست حضَر ٍ غیاب اهتحاًات

داًشکذُ

;9/5/38 ;9/5/34

اهتحاًات پایاى تزم

داًشکذُ

;;9/6/

ٍرٍد ًوزات هقطغ کارشٌاسی

استاد

 9رٍس پس اس بزگشاری اهتحاى

تأییذ ٍ قفل ًوزات هقطغ کارشٌاسی

استاد/داًشکذُ/آهَسش

 5رٍس پس اس ثبت ًوزات

قفل ًوزات کارآهَسی ،پزٍصُ ٍ هؼزفی بِ استاد ًیوسال دٍم ;8-;9

استاد/داًشکذُ/آهَسش

-

;9/9/37

استاد/داًشجَ

-

;9/9/53

پایاى هْلت بزگشاری دفاػیِ پایاىًاهِّای تحصیالت تکویلی بِ هٌظَر ػذم
ًیاس بِ ثبت ًام داًشجَ در ًیوسال جاری

تؼییي درٍس قابل اخذ در ثبت ًام هقذهاتی ًیوسال بؼذ ٍ فؼال ًوَدى
درٍس در ساهاًِ آهَسشی گلستاى

پایاى هْلت بزگشاری دفاػیِ پایاىًاهِّای تحصیالت تکویلی بِ هٌظَر ػذم
ًیاس بِ ثبت ًام داًشجَ در ًیوسال اٍل ;9-;:

;9/5/38 ;9/5/34
;9/5/7
;9/5/4:

;9/6/8

