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دمرییت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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95-96نیمسال دوم سال تحصیلی 
آموزشی... هفته-آموزشی....هفته 

96اردیبهشت  1لغایت 96فروردین 12

3951مربوط به نیمسال 3دروس پروژه، کارآموزی، پروژه آز الکترونیک اتپایان مهلت ورود نمر:  فرودین25
آخرین زمان ارزشیابی مدیرگروه و معاون از اعضای هیات علمی:  فرودین30

امتحان جامع دکتری در نیمسال دوماولین مهلت برگزاری: اردیبهشت 1
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96اردیبهشت 22لغایت 96اردیبهشت 2

دانشکده هاتوسط 3961تعریف دروس برای ثبت نام مقدماتی نیمسال  : اردیبهشت20
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الت دانشجویان کارشناسی، آغاز  درخواست حذف اضطراری به وسیله  دانشجویان تحصی( نهایی) آغاز حذف اضطراری : اردیبهشت 26
اضطراری دانشجویان تحصیالت تکمیلی تایید درخواست حذف تکمیلی، آغاز 

کمیلی حذف اضطراری دانشجویان تحصیالت تکارشناسی، پایان درخواست دانشجویان ( نهایی) حذف اضطراری پایان :  اردیبهشت27
آغاز  ارزشیابی از دانشجویان درباره اعضای هیات علمی: اردیبهشت28
3961آغاز ثبت نام مقدماتی نیمسال : اردیبهشت 30

حذف اضطراری دانشجویان تحصیالت تکمیلی پایان تایید درخواست : خرداد2
3961پایان بازه ثبت نام مقدماتی نیمسال : خرداد 6
توسط اساتید راهنما 3961آغاز تأیید ثبت نام مقدماتی نیمسال : خرداد 7

آخرین مهلت ارسال در خواست حذف ترم دانشجویان : خرداد 12
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96تیر2لغایت 96خرداد 13

توسط اساتید راهنما3961پایان تأیید ثبت نام مقدماتی نیمسال  :  خرداد 13
درباره اعضای هیات علمیدانشجویان ارزشیابی از  پایان بازه ، پایان کالس ها:  خرداد 24

متحاناتاآغاز :  خرداد 27
آخرین مهلت برگزاری امتحان جامع دکتری در نیمسال دوم : خرداد 31
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پایان ورود نمره امتحان جامع دکتری: تیر7
پایان امتحانات : تیر14
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پایان ورود نمرات مقطع کارشناسی: تیر31
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از معاونت آموزشی3961پایان مهلت اخذ مجوز تدریس برای اساتید مدعو در نیمسال : مرداد18
طرع پایان ارائه درس سمینار  مقطع کارشناسی ارشد، پایان ورود نمره درس  سمینارکارشناسی ارشد، پایان ورود نمررات مق:مرداد31

تحصیالت تکمیلی
توسط کارشناسان دانشکدها3952در نیمسال اساتید پژوهشی -آموزشی ورود اطالعات و ثبت کلیه فعالیتهای آغاز بازه : شهریور1

95-96سال تحصیلی ... نیمسال 
آموزشی... هفته -آموزشی....هفته 

96شهریور 3لغایت 96مرداد 14
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کارشناسان دانشکدها توسط 3952پژوهشی اساتید در نیمسال -فعالیتهای آموزشی اطالعات و ثبت کلیه بازه ورود پایان: شهریور8
پژوهشی توسط عضو هیات علمی -تایید فعالیتهای آموزشی آغاز بازه : شهریور11

پژوهشی توسط عضو هیات علمی -آموزشیتایید فعالیتهای پایان بازه : شهریور13
بره درخواست تعریرف درس آخرین مهلت ارسال توسط مدیر ان گروه ها، علمیاعضاء هیات پژوهشی -آموزشیتایید فعالیت های آغازبازه : شهریور14

آموزش دانشگاه 
3961آخرین زمان ارسال مرخصی توسط دانشجویان جهت نیمسال : شهریور17
در سیستم گلستان توسط مدیر ان گروه هاعلمیاعضاء هیات پژوهشی -تایید فعالیت های آموزشی پایان بازه :شهریور19
علمی  توسط روسای دانشکده هاپژوهشی اعضاء هیات -تایید فعالیت های آموزشی آغاز بازه : شهریور20
توسط روسای دانشکده هاعلمی توسط پژوهشی اعضاء هیات -بازه تایید فعالیت های آموزشی پایان : شهریور22
تری براسراس پایان ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکپایان دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و  رساله دکتری ، :  شهریور 31

رساله دکتری، پایان ورود نمرات دروس تک درسطرح تحقیق مصوب، آخرین زمان ارائه طرح تحقیق 

95-96سال تحصیلی ... نیمسال 
آموزشی... هفته -آموزشی....هفته 
96شهریور 31لغایت 96شهریور 4

ایام فعالیت های روزانه دانشگاه: رنگ مشکیتعطیالت رسمی دانشگاه: رنگ قرمزایام فعالیت های آموزشی دانشگاه: رنگ آبی
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