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 توضیحات: 

 سایر فعالیتهای دانشکده ها در حیطه آموزش و خدمات آموزشی که در این تقویم ذکر نشده است، بایستی به طور معمول انجام شود. -3

 الزم است در خصوص اطالع رسانی و اخذ به موقع درخواستها و مدارک دانشجویان و ارسال به امور آموزش، اقدامات مقتضی به عمل آورد.آموزش دانشکده  -2

 امور آموزش دانشگاه

 فعالیت ردیف
 تاریخ

 خاتمه شروع

1 
گروه  –استاد  -)شامل تعریف درسعلوم پایه و عمومی تعریف برنامه هفتگی دروس 

 تاریخ امتحان و زمان ارائه درس( –درسی 
10/9/99  20/11/99   

2 
 دانشکده ها تعریف برنامه هفتگی 

 )شامل تعریف دروس، اساتید و گروه های درسی(
20/9/99 20/11/99  

 13/11/99 2/11/99 اعالم مرخصی تحصیلی به امور آموزش  3

4 
 به امور آموزش 11اعالم اسامی دانشجویان ترم آخر و معدل باالی 

 واحد( 20)برای ایجاد امکان اخذ بیش از  

2/11/99 13/11/99  

  13/11/99  09/11/99 کلیه مقاطع ثبت نام و اخذ واحد 9

 -  16/11/99 شروع کالس ها 6

 20/11/99  11/11/99 مقاطع تحصیالت تکمیلیحذف و اضافه  1

 20/11/99 11/11/99 دوره کارشناسیحذف و اضافه  8

 11/12/99 16/11/99 برگزاری امتحانات فارغ التحصیلی 9

 10/3/96 30/11/99 حذف اضطراری 10

 29/12/99 1/12/99 لیست دانشجویانی که ثبت نام ندارند ارسال 11

12 
بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویانی که در کلیه امتحانات پایان نیمسال غایب هستند و 

 اعالم به کمیته منتخب دانشگاه 
1/12/99 29/12/99 

13 
 کنترل مقررات آموزشی در واحدهای اخذ شده دانشجویان

)شامل: رعایت حداقل و حداکثر تعداد واحدها، رعایت ضوابط پیش نیازی و هم نیازی( و اعمال حذف های 

 آموزشی الزم پس از کنترلهای فوق 

1/12/99 23/1/96 

 30/1/96 14/12/99 اعمال حذف های پزشکی  14

 23/1/96 1/12/99 گاهدانشبررسی وضعیت دانشجویان فاقد شرایط ادامه تحصیل و اعالم به کمیته منتخب  19

 23/1/96 1/12/99 اعالم وضعیت تحصیلی دانشجویان به خانواده ها 16

 - 21/3/96 پایان کالسها 11

 - 29/3/96 ی پردیسپایان کالسها 18

 29/3/96 24/3/96 امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها 19

 14/4/96 30/3/96 امتحانات پایان نیمسال 20

  24/4/96 آخرین فرصت ورود و تایید نمرات توسط اساتید در مقطع کارشناسی  21

 8/6/96 آخرین فرصت تایید و ارسال نمرات توسط دانشکده ها در مقطع کارشناسی 22

23 
 آخرین فرصت ورود و تایید نمرات توسط اساتید در مقطع تحصیالت تکمیلی

 )و دروس پروژه دار مقطع کارشناسی( 
9/9/96 

24 
 تکمیلیآخرین فرصت تایید و ارسال نمرات توسط دانشکده ها در مقطع تحصیالت 

 )و دروس پروژه دار مقطع کارشناسی( 
29/6/96 

29 
بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویانی که سنوات قانونی آنها به اتمام رسیده و اعالم به 

 کمیته منتخب دانشگاه 
1/12/99 

26 
دانشجویانی که کلیه نمرات آنها به آموزش دانشگاه رسیده  و اعالم فراغت از تحصیل 

 جهت انجام امور فارغ التحصیلی خود مراجعه نداشته اند
18/6/96 


