تقویم تفصيلی آموزشی نيمسال اول سال تحصيلی  1401-1402دانشگاه اصفهان
شرح وظایف

ردیف

مجری

1

آخرین مهلت اعالم برنامه دروس عمومی به گروههای آموزشی و اداره آموزش

2

ثبت نام مقدماتی

3

آخرین مهلت ورود نمرات پروژه کارشناسی ،کارورزی ،کارآموزی و ( ...طبق مصوبه سی و پنجمين جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ )95/04/22

4

آخرین مهلت ثبت سرفصلهای جدید یا بازنگری شده در سامانه گلستان

5

آخرین مهلت ارسال درخواست سنوات و مجوز برای ادامه تحصيل دانشجویان اخراج مشروطی دارای شرایط خاص به اداره آموزش
ارسال برنامه ثابت دانشجویان نوورود

7

بررسی درخواستها و اعالم نتایج نقل و انتقال کارشناسی

*

تاریخ اجرا
از

تا

گروههای سرویس دهنده

--

1401/03/11

دانشجو

1401/03/01

1401/03/11

استاد

--

1401/04/20

دفتر برنامهریزی و نظارت آموزشی

--

1401/05/12

دانشجو

--

1401/04/29

گروههای آموزشی

--

1401/06/06

اداره پذیرش ،ثبتنام و نظام وظيفه

--

1401/05/31

8

ارسال درخواستهای مجوز حقالتدریس برای اساتيد مدعو و دستياران آموزشی به دفتر برنامهریزی و نظارت آموزشی

گروههای آموزشی

--

1401/06/02

9

تنظيم و ثبت برنامه هفتگی و امتحانات در سامانه ترنج و ارسال به گلستان

گروههای آموزشی

1401/04/18

1401/06/12

10

ارسال مجوزهای حقالتدریس اساتيد مدعو از دفتر برنامهریزی و نظارت آموزشی به گروههای آموزشی

دفتر برنامهریزی و نظارت آموزشی

--

1401/06/10

11

انتخاب واحد (ثبت نام اصلی(
آخرین مهلت تقاضای مرخصی تحصيلی

دانشجو

1401/06/19

1401/06/23

دانشجو

--

1401/06/31

13

شروع کالسها (شروع کالسهای دانشجویان نوورود جداگانه اطالعرسانی خواهد شد).

دانشجو /استاد /گروه

1401/06/27

--

14

انتخاب واحد (ثبت نام) با تأخير -با پرداخت جریمه

دانشجو

1401/06/29

1401/06/30

15

حذف و اضافه (ترمیم) دانشجویان
کنترل کالسها

دانشجو

1401/07/09

1401/07/12

برنامهریزی و نظارت آموزشی /دانشکدهها

1401/06/27

1401/07/06

6

12

16

**

کارشناسان گروهها

17

حذف و اضافه (ترميم) کارشناسان

18

انتقال قطعی واحدهای انتخاب شده به فهرست دروس دانشجویان درسامانه گلستان (پایان ترمیم)
آخرین مهلت ارسال درخواست مجوز کالسهای زیر کف (غير قابل ادغام) و باالی سقف (غير قابل تفکيک) به دفتر برنامهریزی و نظارت
آموزشی (تحت شرایط خاص***)
دریافت تأیيدیه انتخاب واحد از گزارش  515گلستان

21

ارسال فهرست دانشجویان با تخلف انتخاب واحد (واحد زیر کف ،باالی سقف ،پيش نياز ،تداخل)

19

1401/07/16

اداره خدمات رایانهای

1401/07/17

1401/07/20

گروههای آموزشی

1401/07/20

دانشجو /تأیيد گروه آموزشی

1401/07/23

1401/07/24

گروههای آموزشی

--

1401/07/27

22

اعالم فهرست مغایرتها و عدم مراجعه دانشجویان نوورود

اداره پذیرش ،ثبتنام و نظام وظيفه

--

1401/07/27

23

اعالم مجوزکالسهای زیر کف و باالی سقف به گروههای آموزشی و حذف کالسهای بدون مجوز

دفتر برنامهریزی و نظارت آموزشی

1401/07/25

1401/08/01

24

آخرین مهلت ارسال احکام دانشجویان اخراج اتمام سنوات و اخراج عدم مراجعه (ثبت نام نکرده در دو نيمسال اخير)

اداره پذیرش ،ثبتنام و نظام وظيفه

--

1401/08/04

20
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ادامه تقویم تفصيلی آموزشی نيمسال اول سال تحصيلی  1401-1402دانشگاه اصفهان
گروه آموزشی

25

آخرین مهلت تایيد دروس پروژه و کارآموزی مقطع کارشناسی در پيشخوان سامانه گلستان

26

تأیيد کاربرگ تدریس و فعاليتهای آموزشی اساتيد در سامانه گلستان

27

تقاضای ثبت دروس معرفی به استاد در سامانه گلستان

28

بازه زمانی برگزاری امتحانات ميان نيمسال

29

حذف اضطراری دانشجویان

30

ثبت غيبت برای دانشجویانی که بيش از  3/16غيبت کالسی دارند
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری

32

آخرین مهلت ورود نمرات جامع دکتری

مدیر گروه

31

1401/9/30

کارشناس /استاد/مدیر گروه /معاون آموزشی

1401/08/28

1401/09/30

دانشجو

--

1401/09/30

استاد /دانشجو

1401/08/21

1401/09/16

دانشجو

1401/08/21

1401/09/23

استاد -پردازش  13730گلستان

--

1401/09/28

گروههای آموزشی

1401/09/19

1401/10/21

حداکثر  15روز پس از برگزاری آزمون جامع

33

آخرین مهلت تقاضا برای حذف نيمسال

دانشجو

--

1401/10/3

34

ارزشیابی اساتید

دانشجو

1401/09/24

1401/10/11

35

پایان کالسها

استاد /دانشجو

1401/10/14

36

شروع امتحانات

استاد /دانشجو

1401/10/16

37

امتحان کلیه دروس گروه معارف و درس دانش خانواده

استاد /دانشجو /گروه معارف

جمعه  16و پنجشنبه  22دیماه 1401

38

امتحان درس فارسی عمومی

استاد /دانشجو /گروه ادبيات فارسی

ساعت  8-10یكشنبه 18دیماه 1401

39

امتحان فیزیک – 1فیزیک عمومی – فیزیک مکانیک

استاد /دانشجو

ساعت  8-16دوشنبه  19دیماه 1401

40

امتحان درس زبان انگلیسی عمومی

استاد /دانشجو /مرکز زبانآموزی

ساعت  8-10پنجشنبه  29دیماه 1401

41

امتحان درس زبان انگلیسی عمومی 1

استاد /دانشجو /مرکز زبانآموزی

ساعت  10-12پنجشنبه  29دیماه 1401

42

امتحان درس ریاضی1

استاد /دانشجو

ساعت  8-11جمعه  23دیماه 1401

43

دروس سرویسی آمار

استاد /دانشجو

ساعت  8-12شنبه  24دیماه 1401

44

درس آمار استنباطی پیشرفته

استاد /دانشجو

ساعت  14-16شنبه  24دیماه 1401

45

امتحان درس فیزیک2

استاد /دانشجو

ساعت  11-13دوشنبه  26دیماه 1401

46

امتحان درس ریاضی2

استاد /دانشجو

ساعت  14-17چهارشنبه  28دیماه 1401

47

امتحان معادالت دیفرانسیل

استاد /دانشجو

ساعت  8-11جمعه  30دیماه 1401

48

امتحان شیمی

استاد /دانشجو

ساعت  14-16شنبه 24دیماه 1401

49

پایان امتحانات

استاد /دانشجو

1401/10/30

50

ثبت غيبت غيرموجه امتحان

استاد

حداکثر  24ساعت پس از برگزاری امتحان آن درس

51

آخرین مهلت درخواست حذف پزشکی درس

دانشجو /مرکز یهداشت

حداکثر  72ساعت پس از برگزاری امتحان آن درس
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52

بررسی پرونده دانشجویان نوورود و اعالم نواقص پرونده در قالب منع ثبت نام

53

آخرین مهلت مجاز دفاع پایاننامههای تحصيالت تکميلی

خدمات آموزشی

--

دانشجو /گروههای آموزشی

1401/10/17
1401/10/29

54

آخرین مهلت درخواست حذف پزشکی نيمسال

دانشجو /مرکز بهداشت

--

1401/11/05

55

آخرین مهلت ورود نمرات تحصيالت تکميلی

استاد

--

1401/12/01

*این درخواستها تنها برای دانشجویانی است که دارای شرایط خاص مستند هستند .لذا از ارسال درخواستهایی که فاقد مستندات الزم برای شرایط خاص میباشد ،خودداری شود.
** این ترمیم تنها برای ادغام ،حذف و اضافه کردن دروسی است که (بهویژه برای دروس آزمایشگاهی) پس از حذف و اضافه دانشجویان دچار مشکل شده یا به زیر حد نصاب رسیده است .لذا ،با توجه به گزارشگیری از سامانه و تطبیق آن با برنامههای جاری گروهها ،از
هرگونه تغییر ساعت و جابجایی در سایر برنامههای دروس که قبالً به سامانه ترنج فرستاده شده خودداری شود.
***این درخواستها تنها برای موارد ویژهای است که بعد از حذف و اضافه دانشجویان یا ترمیم کارشناسان بهوجود آمده و گروه با در نظر گرفتن تمام شرایط ،راهکاری جز اخذ مجوز از دفتر برنامهریزی و نظارت آموزشی نداشته است.
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