
 

 

 

 عـمقطري/ـمج / وظایفوانـــعنشرح  ردیف
 خــاریـت

 تا از
 01/03/1398 چهارشنبه   هاي آموزشی مدیران گروه 98-99آخرین مهلت ارائه برنامه درسی نیمسال اول  1
 15/04/1398 شنبه   ها کارشناسان آموزش دانشکده سامانه گلستاندر  98-99آخرین مهلت ثبت برنامه درسی نیمسال اول  2
 15/07/1398 دوشنبه 02/06/1398 شنبه دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارائه درخواست تمدید سنوات تحصیلی در سامانه گلستان 3
 20/06/1398 چهارشنبه   دانشجویان تحصیالت تکمیلی آخرین مهلت ارائه درخواست تغییر شیوه آموزشی 4
 23/06/1398 شنبه   دانشجویان کلیه مقاطع آخرین مهلت ارائه درخواست مرخصی تحصیلی 5
 26/06/1398 شنبه سه 23/06/1398 شنبه دانشجویان کلیه مقاطع (به تفکیک ورودي براساس اطالع رسانی وب سایت) 98-99انتخاب واحد نیمسال اول  6
   30/06/1398 شنبه دانشجویان کلیه مقاطع هاي دانشگاه شـروع کالس 7
 08/07/1398 دوشنبه 07/07/1398 یکشنبه ارشد دانشجویان کارشناسی و کارشناسی 98-99ترمیم انتخاب واحد (حذف و اضافه ) نیمسال اول  8
 10/07/1398 چهارشنبه   دانشجویان کلیه مقاطع نام دانشجویان مهمان آخرین مهلت پذیرش و ثبت 9
   15/07/1398 دوشنبه دانشجویان کلیه مقاطع ثبت پایان ترمیم و نهایی شدن انتخاب واحد دانشجویان 10
 10/10/1398 شنبه سه 04/08/1398 شنبه ارشد دانشجویان کارشناسی و کارشناسی بازه زمانی فرایند حذف اضطراري (تکدرس) در سامانه گلستان 11
 10/10/1398 شنبه سه 04/08/1398 شنبه دانشجویان کلیه مقاطع حذف ترم در سامانه گلستانبازه زمانی فرایند ارائه تقاضاي  12
 18/10/1398 چهارشنبه 30/09/1398 شنبه دانشجویان کلیه مقاطع بازه زمانی پاسخگویی به فرم ارزشیابی اساتید ترم در سامانه گلستان 13
 18/10/1398 چهارشنبه   اساتید کارشناسان آموزش دانشکده آخرین مهلت ارائه گزارش غیبت کالسی دانشجویان به 14
 18/10/1398 چهارشنبه   دانشجویان کلیه مقاطع هاي دانشگاه پایان کالس 15
 22/10/1398 یکشنبه   دانشجویان کلیه مقاطع آخرین مهلت ارائه گواهی غیبت کالسی به کارشناسان آموزش دانشکده  16
 08/11/1398 شنبه سه 23/10/1398 دوشنبه دانشجویان کلیه مقاطع روز کاري رسمی)12( 98-99اول  امتحانات پایان نیمسال 17
 09/11/1398 چهارشنبه   دانشجویان کلیه مقاطع آخرین مهلت ثبت تقاضاي حذف پزشکی 18
 12/11/1398 شنبه   تحصیالت تکمیلیدانشجویان  ارشد و رساله دکتري نامه کارشناسی آخرین مهلت ثبت تقاضاي مجوز دفاع از پایان 19
 16/11/1398 چهارشنبه   مدیران گروه و کارشناسان آموزش دانشکده آخرین مهلت رسیدگی به تقاضاي دفاع دانشجویان توسط دانشکده 20
 30/11/1398 چهارشنبه   دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارشد و رساله دکتري نامه کارشناسی آخرین مهلت برگزاري جلسه دفاع از پایان 21

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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