
  
 دانشگاه یزد 93-94تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 

  مجري  مناسبت آموزشی  هفته ترم
  یزمان بازه

  تا  از

 از قبل

  نیمسال شروع
  

  11/06/1393    -----   ها دانشکده  تکمیلی تحصیالت اداره  در تکمیلی تحصیالت مقطع دانشجویان یهمانیم و تحصیلی مرخصی هاي درخواست دییتا
  11/06/1393  -----   کارشناسان تحصیالت تکمیلی  تکمیلی تحصیالت درمقطع سنوات تمدید مجوز بدون دانشجویان درمورد نام ثبت منع اعمال
  -----   12/06/1393  کارشناسان تحصیالت تکمیلی  تکمیلی تحصیالت  مختلف طعامق در دروس هفتگی برنامه تایید

  01/07/1393   08/06/1393  دانشجو  )یکارشناس مقطع( گلستان یآموزش ستمیس در مسالین یلیتحص یمرخص يها درخواست بتث
  15/06/1393    08/06/1393  دانشجو  گلستان یآموزش سامانه در  یکارشناس مقطع) اول بار( همانیم انیدانشجو مشخصات ثبت
  15/06/1393   08/06/1393  دانشجو  )گلستان یآموزش سامانه در دانشجو توسط( نام ثبت يبرا انیدانشجو ازین مورد یآموزش استثنائات يها مجوز فرم لیتکم

   17/06/1393   08/06/1393  استاد مشاور و مدیر گروه  یآموزش استثنائات مجوز يفرمها دیتائ
  -----    19/06/1393و  18  ها دانشکده-امورآموزشی  ) گلستان یآموزش سامانه در دانشجو توسط واحد انتخاب(  نام ثبت
  15/06/1393  -----   استاد  استاد بهر عادي و یا معرفی بطو 93تابستان  در شده اخذ دروس و 92-93نیمسال اول  در شده اخذ یکارشناس پروژه دروس نمرات قفل

  (شروع نیمسال)ل او هفته
  27/6تا  22/6

  10/10/1393  22/06/1393  استاد  )شانزدهم هفته در آن پایان( ها کالس شروع
  -----   22/06/1393  ها دانشکده/ها گروه  )116 گزارش(  اولیه غیاب و حضور لیست صدور
  31/06/1393  23/06/1393  ها دانشکده/ها گروه  نصاب حد ریز دروس  ادغام و حدف و یبررس

  دوم هفته
  3/7 تا 29/6

  

  31/06/1393  23/6/1393  ها دانشکده/ها گروه  نصاب حد ریز دروس  ادغام و حدف و یبررس

   01/07/1393   01/07/1393  دانشجو  )گلستان یآموزش سامانه در دانشجو توسط اضافه و حذف( یلیتحص طعامق هیکل میترم
  05/07/1393  02/07/1393  ها گروه  )یکارشناس( گلستان ستمیس در شده ثبت یلیتحص یمرخص يها درخواست دیتائ و یبررس
  07/07/1393  02/07/1393  ها دانشکده  )یکارشناس( گلستان ستمیس در شده ثبت یلیتحص یمرخص يها درخواست دیتائ و یبررس

  02/07/1393    -----   دانشجو  است شده مخالفت گرید دانشگاه در شانای یهمانیم با که یلیتکم لیتحص انیدانشجو لیتحص به برگشت

  سوم هفته
  10/7 تا 5/7

   06/07/1393   03/07/1393  ها دانشکده/گروه  درسی هاي گروه ادغام و حذف به مربوط عملیات کلیه انجام مهلت و نصاب زیرحد هاي گروه ابقاء توجیهی دالیل ارسال

  -----   09/07/1393  امورآموزشی  نصاب حد زیر دروس حذف

  چهارم هفته
  17/7 تا 12/7

  -----   12/07/1393  ها دانشکده/ها گروه  )126 گزارش( ها کالس نهایی غیاب و حضور صدورلیست
  17/07/1393  12/07/1393  دانشجو  دانشجو توسط سوال مورد موارد يریگ یپ و دانشجو يجار مسالین کارنامه در شده ثبت دروس ستیل کنترل

  16/07/1393   12/07/1393  دانشکده آموزش کارشناسان  کارشناسی  ) کلیه دانشجویانبررسی وضعیت آموزشی دانشجویان ( 
  12/07/1393  -----   ها دانشکده  یابیارز و نظارت دفتر به یعلم اتیه ياعضا یهفتگ برنامه ارسال

  15/07/1393  -----   دانشجو  یلیتکم التیتحص به يدکتر انیدانشجو دفاع پرونده ارسال مهلت انیپا

  پنجم هفته
 24/7 تا 19/7

  19/09/1393  19/07/1393  دانشجو  یلیتحص مقاطع تمام اضطراري حذف زمان شروع
  20/07/1393  -----   ها دانشکده/ها گروه  یلیتکم التیتحص به ارشد یکارشناس انیدانشجو دفاع پرونده ارسال مهلت انیپا

  30/07/1393  ---   استاد/دانشجو  مهلت برگزاري دفاعیه پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی به منظور عدم نیاز به ثبت نام دانشجو در نیمسال جاريپایان 

  ششم هفته
 1/8 تا 26/7

  06/08/1393  30/07/1393  استاد  یآموزش گروه به ) التدریس حق هاي فرم( ترم در اساتید تدریس ساعت يها لیست لیتحو
  30/07/1393  ---   استاد/دانشجو  مهلت برگزاري دفاعیه پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی به منظور عدم نیاز به ثبت نام دانشجو در نیمسال جاريپایان 
  29/08/1393  30/7/1393  ها دانشکده/ها گروه  يدکتر جامع آزمون یابیارز زمان شروع
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 دانشگاه یزد 93-94تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 

  یزمان بازه  مجري  مناسبت آموزشی  هفته ترم
  تا  از

  ---   ---   ---   ---   8/8تا  3/8 هفتم هفته

  ته هشتمفه
  15/8 تا 10/8

  14/08/1393  -----   /استاد راهنمادانشجو  به گروههاي مربوطه سوم ترم ارشد کارشناسی دانشجویان پیشنهادیه ارسال
  14/08/1393  -----   گروه  دانشکده یآموزش معاونت به سیالتدر حق ساعات شده دییتا فرم ارسال
  10/08/1392  -----   استاد  ) کارشناسی مقطع(  92 تابستان مسالین کارآموزي هاي نمره ثبت مهلت پایان

  ته نهمفه
  22/8 تا 17/8

  05/09/1393  21/08/1393  استاد  ) دهمازی هفته در آن پایان(   ترم میان امتحانات شروع
  21/08/1393  ----   دانشکده  دانشگاه یآموزش معاونت به سیالتدر حق ساعات شده دییتا فرم ارسال
  21/08/1393  17/08/1393  دانشکده آموزش کارشناسان  ) یلیتکم التیتحص عطامق(  انیدانشجو یآموزش تیوضع یبررس هفته

  ته دهمهف
  29/8 تا 24/8

  28/08/1393    یآموزش يها گروه  دانشکده آموزشی معاون به گروه شوراي صورتجلسه تصویر همراه به سوم ترم ارشد کارشناسی دانشجویان پیشنهادیه ارسال
  28/08/1393  ----   دانشجو  یپژوهش یآموزش به محور آموزش از وهیش رییتغ درخواست مهلت انیپا
  29/08/1393  30/7/1393  ها دانشکده/ها گروه  يدکتر جامع آزمون یابیارز زمان انیپا

  زدهمایته فه
  6/9 تا 1/9

  05/09/1393    21/08/1393  استاد  پایان امتحانات میان ترم
  01/10/1393  01/09/1393  /آموزش دانشکده/گروه/ دانشجو  پانزدهم )  (مقطع کارشناسی )آغاز نقل و انتقاالت (پایان آن در هفته 

  05/09/1393    ---   یآموزش يها گروه  یلیتحص مقاطع یتمام در گلستان یآموزش سامانه  در آنها نمودن فعال و بعد نیمسال مقدماتی نام ثبت براي اخذ قابل دروس تعیین

  01/10/1393  13/09/1393  دانشجو/استاد راهنما  ارشد یکارشناس نامه انیپا کار شرفتیپ گزارش ارائه شروع  13/9تا  8/9 ته دوازدهمفه

  دهمزیته سفه
  20/9 تا 15/9

  19/09/1393  19/07/1393  دانشجو  گلستان یآموزش سامانه در یلیتحص مقاطع تمام اضطراري حذف زمان انیپا

  19/09/1393  ---   دانشجو  یلیتکم التیتحص انیدانشجو ترم حذف زمان انیپا

  ته چهاردهمفه
  27/9 تا 22/9

  26/09/1393  19/07/1393  گروه  یلیتحص مقاطع تمام انیدانشجو  اضطراري حذف دیتائ
  03/10/1393  23/09/1393    دانشجو  )دهمپانز درهفته آن پایان(گلستان  یآموزش سامانه در استاد یارزشیاب فرم به دانشجو یپاسخگوی شروع
  26/09/1393  ---   کارشناسان آموزش دانشکده   آن يبرگزار جدول وصدور امتحانات محل تعیین

  27/09/1393   22/09/1393  دانشجو  یلیتحص مقاطع هیدرکل) گلستان یآموزش سامانه در دانشجو توسط(  يبعد مسالین یمقدمات نام ثبت
  26/09/1393  ---   دانشجو   گروه به مستندات ارائه و گلستان سامانه دروتحصیالت تکمیلی  یکارشناس انیدانشجو  ترم حذف درخواست ثبت

  26/09/1393  ---   دانشکده  یلیتکم التیتحص به ارسال و ها دانشکده در سوم ترم ارشد کارشناسی دانشجویان پیشنهادیه تصویب مهلت انیپا

  ته پانزدهمفه
  4/10 تا 29/9

  01/10/1393  01/09/1393  آموزش/ دانشکده/گروه/ دانشجو  )یکارشناس مقطع(  انتقاالت و نقل انیپا
  03/10/1393  29/09/1393  یآموزش گروه  گروه در وتحصیالت تکمیلی  یان کارشناسیدانشجو ترم حذف درخواست یبررس

  03/10/1393  29/09/1393  مشاور استاد  یلیتحص مقاطع هیدرکل گلستان یآموزش سامانه در انیدانشجو يبعد مسالین یمقدمات نام ثبت دییتا و اصالح
  15/10/1393  01/10/1393  راهنما استاد/دانشجو  ماقبل و 92 يدکتر انیدانشجو یپژوهش کار شرفتیپ گزارش ارائه مهلت آغاز

  01/10/1393  13/09/1393  راهنما استاد/دانشجو  ارشد یکارشناس نامه انیپا کار شرفتیپ گزارش ارائه انیپا
  03/10/1393  23/09/1393  دانشجو  یآموزش سامانه در استاد یارزشیاب فرم به دانشجو یپاسخگوی انیپا
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 دانشگاه یزد 93-94تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 

  یزمان بازه  مجري  مناسبت آموزشی  هفته ترم
  تا  از

  ته شانزدهمفه
  11/10 تا 6/10

  

  06/10/1393  ----   آموزشی گروه - استاد   قبل ازنیمسال باقیمانده کارشناسی) دار پروژه( ناتمام دروس نمرات وقفل ورود پایان
  07/10/1393  04/10/1393  ها دانشکده  دانشکده دروتحصیالت تکمیلی  یکارشناس  انیدانشجو ترم حذف درخواست یبررس
  10/10/1393  ---   رندهیگ سیسرو دانشکده  يبعد مسالین جهت رندهیگ سیسرو يها دانشکده ازین مورد یسیسرو دروس يها گروه تعداد اعالم
  03/10/1393  -----   استاد  درس استاد توسط گلستان آموزش سامانه در درس کالس در دانشجو حد از شیب بتیغ ثبت
  07/10/93  04/10/1393  استاد   استاد توسط اعتراضات یبررس و استاد توسط شده ثبت حد از شیب بتیغ خصوص در انیدانشجو اعتراض ثبت

  10/10/1393    -----   استاد  درس يهاکالس پایان
  10/10/1393  10/10/1393  دانشکده آموزش کارشناسان   امتحانات غیاب و حضور هاي لیست صدور

  ته هفدهمفه
  18/10 تا 13/10

  24/10/1393  13/10/1393  دهنده سیسرو دانشکده  )جدهمیه هفته در آن انیپا( يبعد مسالین جهت دهنده سیسرو يها دانشکده یسیسرو دروس برنامه اعالم
  15/10/1393  01/10/1393  راهنما استاد - دانشجو  یلیتکم التیتحص به ارسال و ماقبل و 92 يورود يدکتر انیدانشجو یپژوهش کار شرفتیپ گزارش فرم لیتکم مهلت انیپا

  25/10/1393  13/10/1393    ها دانشکده-  استاد  )مصوب برنامه مطابق یسیسرو هیپا و دوشنبه يروزها  یعموم دروس( ترم پایان امتحانات شروع
  08/11/1393  13/10/1393    ها دانشکده/ها گروه  )هفته سه شامل( گلستان یآموزش سامانه در  بعدي نیمسال دروس هفتگی برنامه ورود شروع

  17/10/1393  ---   استاد  92- 93 دوم مسالین در شده اخذ یکارشناس پروژه دروس نمرات ثبت

  ته هیجدهمفه
  25/10 تا 20/10

  24/10/1393  13/10/1393  دهنده سرویس دانشکده  يبعد مسالین جهت دهنده سیسرو دانشکده یسیسرو دروس برنامه اعالم انیپا
  20/10/1393  17/10/1393   استاد  92- 93 دوم مسالین در شده اخذ یکارشناس پروژه دروس نمرات  به انیدانشجو اعتراضات به یدگیرس

  22/10/1393  21/10/1393  استاد   92- 93 دوم مسالین در شده اخذ یکارشناس پروژه دروس نمرات قفل

اولین هفته پس از 
  هیجدهم

  2/11تا  27/10

  02/11/1393  ---   استاد  93- 94 اول مسالین در شده اخذ یکارشناس دوره استاد به  یمعرف و یترم دروس نمرات ثبت

دومین هفته پس از 
  هیجدهم

  9/11تا  4/11

  05/11/1393  03/11/1393  استاد/دانشجو  نمره ستیل قفل و استاد توسط یبررس و 93- 94 اول مسالین یکارشناس استاد به یمعرف و یترم دروس نمرات به یدانشجوئ اعتراضات درج
  08/11/1393  13/10/1393  ها دانشکده/گروه  گلستان یآموزش سامانه در  يبعد نیمسال دروس یهفتگ برنامه ورود پایان
  ----   06/11/1393  یآموزش گلستان کارشناس   یآموزش امور اداره توسط یکارشناس دروس نمرات يها ستیل هیکل قفل

سومین هفته پس از 
  هیجدهم

  16/11تا  11/11

  12/11/1393  ---   استاد  محور آموزش انیدنشجو ناریسم درس جز به ارشد یکارشناس یترم دروس هیکل نمرات ثبت

  15/11/1393  13/11/1393  استاد  توسط استاد درس نمرات ستیل قفل تاینها و استاد توسط ارشد یکارشناس یترم دروس نمرات به انیدانشجو اعتراضات یبررس
  15/11/1393  ---   استاد  آخرین مهلت قفل نمرات دانشجویان تحصیالت تکمیلی
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 دانشگاه یزد 93-94تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 

  
    : مهم تذکرات

  .گرددیم برگزار 17 -19 و 15 - 17 و 13 -15 ساعت 93 -94 یلیتحص سال اول مسالین در ازظهر بعد امتحانات و ها کالس -1
 .باشد یم 11/11/1393 شنبه روز ها کالس شروع و  8/11/1393و 7  شنبه چهار و شنبه سه يروزها 93-94 دوم مسالین نام ثبت شروع خیتار -2
 .شود یم قفل گلستان سامانه در درس استاد توسط دانشجو نمره نیآخر که است يروز قاًیدق دانشجو لیتحص از فراغت خیتار -3

 یبررس از پس که 2/12/93 خیتار گلستان سامانه در درس استاد توسط) يمعمار و هنرو یشناس نیزم عمران، يها رشته( دار پروژه یترم دروس نمرات ثبت مهلت نیآخر -4
  .شد خواهد قفل درس استاد توسط 12/12/93 خیتار در انیدانشجو اتضاعترا

 .باشد یم ریز صورت به یعموم امتحانات جدول -5
  17-19  15-17  13-15  10-12  8-10  ایام هفته امتحانات  روز

   اول هفته شنبه  اول
13 /10/1393  

      یفن 2 یعموم یاضیر  یفن 1 یعموم یاضیر  

  سوم
  اول هفته شنبه دو

15/10/1393  

  ابالغه، نهج یرموضوعیتفس

  قران یموضوع ریتفس
 ،اخالق یزندگان نیآئ  تیجمع و خانواده دانش  یعموم یفارس

  رانیا یاسالم انقالب  یاسالم

  سه شنبه هفته اول  چهارم
16/10/1393  

      محاسبات عددي فنی     

  تعطیل  تعطیل  تعطیل  تعطیل  تعطیل  جمعه هفته اول  -

   دوم هفته شنبه  هفتم
20/10/1393  

      یفن 2 کیزیف  یفن 1 کیزیف  

  نهم
  دوم هفته شنبه دو

22/10/1393  

   امامت، خیتار

  اسالم صدر یلیتحل خیتار
    1 یاسالم شهیاند  2 یاسالم شهیاند  یعموم زبان

  پنج شنبه هفته دوم  دوازدهم
25/10/1393  

        معادالت دیفرانسیل  
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