
  دانشگاه یزد 93-94 سال تحصیلی دومنیمسال  تقویم آموزشی 

  بازه زمانی  مجري  مناسبت آموزشی  هفته ترم
  تا  از

 قبل از

  شروع ترم

  09/11تا 

  01/11/1393    -----  دانشکده  دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی به اداره تحصیالت تکمیلی تایید درخواستهاي مرخصی تحصیلی
  01/11/1393    -----  دانشکده گروه /  صیالت تکمیلی  بت نام درمورد دانشجویان بدون مجوز تمدید سنوات درمقطع تحثاعمال منع 

  -----  01/11/1393    دانشکده گروه /  در مقاطع مختلف  تحصیالت تکمیلی هفتگی دروسبرنامه  کنترل
  01/11/1393     20/10/1393  دانشجو  در سیستم آموزشی گلستان (مقطع کارشناسی)درخواست هاي مرخصی تحصیلی نیمسال بعد ثبت 

  01/11/1393     20/10/1393  دانشجو  بت مشخصات دانشجویان میهمان (بار اول) مقطع کارشناسی در سامانه آموزشی گلستانث
  05/11/1393     27/10/1393  مدیر گروه دانشجو واستاد مشاور و  براي دانشجو و فرم دانشجوي ترم آخر) 14390(پردازش رد نیاز دانشجویان براي ثبت نام ات آموزشی موئتکمیل و تایید فرم مجوز هاي استثنا

  08/11/1393    07/11/1393    دانشجو   در تمام مقاطع ) ثبت نام ( انتخاب واحد توسط دانشجو در سامانه آموزشی گلستان
  14/11/1393  12/11/1393  آموزشی گروه  بررسی و تائید درخواستهاي مرخصی تحصیلی ثبت شده در سیستم گلستان (کارشناسی)

  هفته اول
  )نیمسال(شروع 

  16/11تا  11/11

  12/03/1394  11/11/1393  استاد  (پایان آن در هفته شانزدهم) ها شروع کالس
  -----  11/11/1393  دانشکده گروه /  )116(گزارش  اولیه صدور لیست حضور و غیاب 

  13/11/1393  11/11/1393  کارشناسان آموزش  رشناسیکنترل وضعیت مشروطی بی اثر  دانشجویان و منع تحصیل دانشجویان اخراجی مقطع کا
  14/11/1393  11/11/1393   دانشکده / گروه  بررسی و حذف و ادغام دروس زیر حد نصاب قبل از ترمیم

  19/11/1393  15/11/1393   دانشکده  بررسی و تائید درخواستهاي مرخصی تحصیلی ثبت شده در سیستم گلستان (کارشناسی)
  14/11/1393    -----  دانشجو  ل دانشجویان تحصیل تکمیلی که با میهمانی شان در دانشگاه دیگر مخالفت شده استبرگشت به تحصی

  هفته دوم
  23/11تا  18/11

  -----   18/11/1393  دانشجو  ترمیم کلیه مقاطع تحصیلی (حذف و اضافه توسط دانشجو در سامانه آموزشی گلستان)
   20/11/1393   19/11/1393  گروه / دانشکده  سال دالیل توجیهی ابقاء گروه هاي زیرحد نصاب جهت طرح در شوراي آموزشی دانشگاه ار گروه هاي درسی و ادغامو  حذف

  21/11/1393  -----  اداره امورآموزشی  و نهائی شدن ثبت نامهاي نیمسالنصاب  حد کمتر ازحذف دروس 
نام کمتر یا بیشتر از حد مجاز واحد و  یا داراي عدم مراجعه در نیمسال قبل و داراي ثبت  بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان کارشناسی

  اطمینان از ثبت درس ادامه پروژه براي دانشجویانی که در نیمسال قبل درس پروژه را انتخاب نموده اند 
  21/11/1393  18/11/1393  کارشناسان آموزش دانشکده ها

  هفته سوم
  30/11تا  25/11

  -----  25/11/1393  گروه / دانشکده  )126براي استفاده اساتید (گزارش  ها  کالسنهایی غیاب  و صدورلیست حضور
  30/11/1393  -----  گروه /دانشکده    پایان مهلت ارسال پرونده دفاع دانشجویان دکتري به تحصیالت تکمیلی

  30/11/1393  25/11/1393  دانشجو  وال توسط دانشجو ( مقطع کارشناسی)کنترل لیست دروس ثبت شده در کارنامه نیمسال دانشجو و پی گیري موارد مورد س
  27/11/1393  -----  استاد  پایان مهلت ثبت نمره دروس مقاطع تحصیالت تکمیلی از نیمسال قبل
  30/11/1393  -----  استاد / آموزش تحصیالت تکمیلی  پایان مهلت قفل نمره دروس مقاطع تحصیالت تکمیلی از نیمسال قبل

  هفته چهارم
  7/12تا  2/12

  06/12/1393  2/12/1393  کارشناسان آموزش دانشکده ها  جاز واحد و  یا داراي عدم مراجعهداراي ثبت نام کمتر یا بیشتر از حد م تحصیالت تکمیلی  بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان
  09/12/1393  -----  استاد  و معماري) از نیمسال قبل (کارشناسی)پایان ثبت نمرات دروس ترمی پروژه دار رشته هاي عمران ، زمین شناسی و هنر 

  06/12/1393  -----  دانشکده  ارسال برنامه هفتگی اعضاي هیات علمی به دفتر نظارت و ارزیابی
  04/12/1393  -----  انشکدهگروه /د  پایان مهلت تائید درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد توسط مدیر گروه و ارسال مستندات به تحصیالت تکمیلی

  هفته پنجم
 14/12تا  09/12

  23/02/1394  09/12/1393  دانشجو  حذف اضطراري یک درس و حذف ترم  دانشجو در تمامی مقطع تحصیلی (حذف اضطراري کارشناسی ارشد تنها براي یک بار در طول تحصیل)
  10/12/1393  -----  استاد  قفل نمرات کارآموزي از نیمسال قبل (مقطع کارشناسی)

  14/12/1393  ---  دانشجو/استاد  پایان مهلت برگزاري دفاعیه پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی به منظور عدم نیاز به ثبت نام دانشجو در نیمسال جاري
  12/12/1393  -----  ستاد / اداره امور آموزشیا  قفل نمرات دروس ترمی پروژه دار (رشته هاي عمران ، زمین شناسی و هنر و معماري) از نیمسال قبل مقطع کارشناسی
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  بازه زمانی  مجري  مناسبت آموزشی  هفته ترم
  تا  از

  هفته ششم
  21/12تا  16/12

  20/12/1393  16/12/1393  اداره خدمات آموزشی  ارسال نامه موافقت با میهمانی دانشجویان  به همراه لیست دروس اخذ شده توسط دانشجو در نیمسال، به دانشگاه مبداء
  29/01/1394  16/12/1393  استاد  تحویل لیست ساعت تدریس اساتید در ترم (فرم هاي حق التدریس ) به گروه آموزشی

  هفته هفتم
  28/12تا  23/12

----  ----  ----  ----  

  هفته هشتم
  19/01/1394  -----  دانشجو  ه آموزشیارائه پیشنهادیه پروژه (پروپوزال) دانشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم به گرو  20/1تا  15/1

  هفته نهم
  09/02/1394  26/01/1394  استاد  ( پایان آن در هفته یازدهم )  امتحانات میان ترمشروع   27/1تا  22/1

  هفته دهم
  03/02تا  29/1

ویر صورتجلسه شوراي گروه به پایان مهلت تصویب پیشنهادیه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم در گروههاي آموزشی و ارسال به همراه تص
  01/02/1394  ----  گروه آموزشی  معاونت آموزشی دانشکده

  31/02/1394  01/02/1394  دانشجو/ گروه /دانشکده /  آموزش  آغاز نقل و انتقاالت دانشجویان در  مقطع کارشناسی (پایان آن در هفته پانزدهم ) 
  31/02/1394  01/02/1394  گروه  / دانشکده   برگزاري آزمون جامع دکتري  

  03/02/1394  01/02/1394  دانشجو  ثبت نام مقدماتی کارآموزي  مربوط به دوره تابستان
  03/02/1394  30/01/1394  گروه / دانشکده  ارسال فرم تایید شده ساعات حق التدریس به معاونت آموزشی دانشگاه

  هفته یازدهم
  10/02تا  05/02

  09/02/1394  26/01/1394  اداست  امتحانات میان ترمپایان 

  09/02/1394  ---  گروه آموزشی  و فعال نمودن دروس در  سامانه آموزشی گلستان در تمامی مقاطع تحصیلی نیمسال بعد ثبت نام مقدماتیبراي  تعیین دروس قابل اخذ

  هفته دوازدهم
  05/03/1394  16/02/1394  استاد راهنما دانشجو /  قبلی) هاينیمسال (براي پیشنهادیه هاي مصوب در ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه کارشناسی ارشد  17/02تا  12/02

  هفته سیزدهم
  23/02/1394  09/12/1393  دانشجو  پایان زمان حذف اضطراري و حذف ترم دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی  24/02تا  19/02
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  بازه زمانی  مجري  مناسبت آموزشی  هفته ترم
  تا  از

  هفته چهاردهم
  31/02تا  26/02

  30/02/1394  26/02/1394  گروه آموزشی  بررسی و تایید حذف اضطراري دانشجویان  –دانشجو جهت بررسی حذف ترم دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی در گروه ارائه مستندات 

  31/02/1394   ---  دانشکده  پایان مهلت تصویب پیشنهادیه پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم در دانشکده و ارسال به تحصیالت تکمیلی
  07/03/1394  26/02/1394  دانشجو  در سامانه آموزشی (پایان آن درهفته پانزدهم) شروع پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی استاد

  30/02/1394  ---  گروه / دانشکده  تعیین محل امتحانات دروس در سیستم گلستان توسط گروه و دانشکده

  07/03/1394  26/02/1394  دانشجو  دانشجو در سامانه آموزشی گلستان) درکلیه مقاطع تحصیلی ثبت نام مقدماتی نیمسال بعدي ( توسط
  31/02/1394  01/02/1394  دانشجو  پایان نقل و انتقاالت ( مقطع کارشناسی)

  31/02/1394  01/02/1394  گروه / دانشکده   پایان زمان برگزاري آزمون جامع دکتري  

  31/02/1394  16/02/1394  دانشجو/استاد راهنما  قبلی) هاينیمسال (براي پیشنهادیه هاي مصوب در کار پایان نامه کارشناسی ارشدپایان ارائه گزارش پیشرفت 

  هفته پانزدهم
  07/03تا  02/03

  06/03/1394  02/03/1394  دانشکده   بررسی درخواست حذف ترم و حذف اضطراري دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی در دانشکده
  11/03/1394  08/03/1394  استاد مشاور  ح و تایید ثبت نام مقدماتی نیمسال بعدي دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان  (مقطع کارشناسی )اصال

  15/03/1394  02/03/1394  دانشجو/استاد راهنما  و ماقبل 93آغاز مهلت ارائه گزارش پیشرفت کار پژوهشی دانشجویان دکتري 
  07/03/1394  26/02/1394  دانشجو  در سامانه آموزشی جو به فرم ارزشیابی استادپایان پاسخگویی دانش

  12/03/1394  02/03/1394  گروه و دانشکده سرویس گیرنده  اعالم تعداد گروه هاي دروس سرویسی مورد نیاز گروه آموزشی و دانشکده سرویس گیرنده درس جهت نیمسال بعدي
  04/03/1394  02/12/1393  استاد  شجو در کالس درس در سامانه آموزشی گلستان توسط استاد درسپایان مهلت ثبت غیبت بیش از حد دان

  هفته شانزدهم
  14/03تا  09/03

  09/03/1394  ----  گروه آموزشی-استاد   پایان ورود و قفل نمرات دروس ناتمام (مانند دروس پروژه دار رشته علم اطالعات) کارشناسی باقیمانده ازنیمسال قبل    
  12/03/1394  02/03/1394  دانشکده سرویس گیرنده  پایان مهلت  اعالم تعداد گروه هاي دروس سرویسی مورد نیاز دانشکده هاي سرویس گیرنده جهت نیمسال بعدي

  07/03/1394  05/03/1394  استاد  ثبت اعتراض دانشجویان در خصوص غیبت بیش از حد ثبت شده توسط استاد و بررسی اعتراضات توسط استاد 
  12/03/1394  -----  استاد  هاي درسپایان کالس
  12/03/1394  08/03/1394  کارشناسان اداره آموزش دانشکده  توسط کارشناسان آموزش دانشکده و تحویل به گروههاي مربوطهحضور و غیاب امتحانات  صدور لیست

  15/03/1394  02/03/1394  دانشجو / استاد راهنما  و ماقبل 93پایان مهلت ارائه گزارش پیشرفت کار پژوهشی دانشجویان دکتري 
                                                                                                                             13/03/1394  09/03/1394  کارشناسان آموزشی  ارسال پرونده آموزشی دانشجویان انصرافی  و یا عدم مراجعه در ترم جاري  به اداره کل آموزش (تمامی مقاطع تحصیلی)
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  بازه زمانی  مجري  مناسبت آموزشی  هفته ترم
  تا  از

  هفته هفدهم
  21/03تا  16/03

  27/03/1394  16/03/1394  دانشکده سرویس دهنده  شکده هاي سرویس دهنده جهت نیمسال بعدي (پایان آن در هفته هیجدهم)اعالم برنامه دروس سرویسی دان

مطابق برنامه تقویم نیز پایه سرویسی  دروس ودروس عمومی کارشناسی دارد  فقط اختصاص به (روزهاي دوشنبه امتحانات پایان ترمشروع 
  03/04/1394  16/03/1394  دانشکدهاستاد / گروه /   کنکور سراسري نیز هیچ امتحانی برنامه ریزي نشود)آموزشی و در چهار روز برگزاري 

  10/04/1394  16/03/1394  دانشکده / گروه  در سامانه آموزشی گلستان (شامل سه هفته)  نیمسال بعدي ورود برنامه هفتگی دروسشروع 

  هفته هیجدهم
  27/03/1394  16/03/1394  دانشکده سرویس دهنده  ه دروس سرویسی دانشکده سرویس دهنده جهت نیمسال بعديپایان اعالم برنام  28/03تا  23/03

اولین هفته پس از 
  هیجدهمهفته 

  04/04تا 30/03
-----  -----  -----  -----  

دومین هفته پس از 
  هیجدهمهفته 

  11/04تا  06/04

  10/04/1394  16/03/1394  دانشکدهگروه /   آموزشی گلستان پایان ورود برنامه هفتگی دروس نیمسال بعدي  در سامانه
  10/04/1394  ---  استاد درس                     نهایی در سامانه آموزشی گلستان ( مقطع کارشناسی) توسط استاد درسنمرات  ثبت

  15/04/1394  11/04/1394  دانشجو/استاد  وسط استاد و قفل لیست نمرهو بررسی ت 93-94درج اعتراضات دانشجوئی به نمرات دروس ترمی و معرفی به استاد نیمسال دوم 

هفته پس از  سومین
  و بعد هفته هیجدهم

  30/6تا  13/04

  15/04/1394  ---  استاد درس/ اداره آموزش  نهایی در سامانه آموزشی گلستان ( مقطع کارشناسی) توسط استاد درس و نهایتاً اداره امور آموزشینمرات  قفل
  12/05/1394  ---  استاد درس                     نهایی در سامانه آموزشی گلستان (تحصیالت تکمیلی) توسط استاد درسمرات ن ثبت
  15/05/1394  ---  استاد درس                     تکمیلی) توسط استاد درس نهایی در سامانه آموزشی گلستان (تحصیالتنمرات  قفل

  30/06/1394  ---  استاد درس                     سمینار شیوه آموزش محور آخرین مهلت قفل نمرات درس 
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    تذکرات مهم :
  برگزار می گردد. 18 -20و  16 -18و  14 -16ساعت بعد از سال جدید و تغییر ساعات رسمی کشور  93 -94سال تحصیلی  دومکالس ها و امتحانات بعد ازظهر در نیمسال  -1
 .می باشد 21/06/1394شنبه روز  و شروع کالسها 18/06/1394شنبه الی  چهار 17/06/1394 شنبه سه روز  94-95 اولثبت نام نیمسال تاریخ شروع  -2
 .تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو دقیقاً روزي است که آخرین نمره دانشجو توسط استاد درس در سامانه گلستان قفل می شود -3
 قفل خواهد شد.درس توسط استاد  20/05/1394ات دانشجویان در تاریخ ضکه پس از بررسی اعترا 10/05/1394توسط استاد درس در سامانه گلستان تاریخ  )رشته هاي عمران، زمین شناسی و معماري( دار پروژه بت نمرات دروس ترمیثآخرین مهلت  -4
 می باشد. 20/6/1394مورخ  93-94آخرین تاریخ قفل نمره درس پروژه کارشناسی اخذ شده در نیمسال اول  -5
  صورت مشغول به تحصیل عادي ثبت گردیده و یک نیمسال کامل در تحصیل دانشجو محاسبه خواهدشد. گردد وضعیت نیمسال مذکور به ثبت و قفل 30/07و  15/12خ نمرات پروژه، کارآموزي و معرفی به استاد بعد از تاریدر صورتی که  -6
 اید در دانشگاه یزد برنامه ریزي گردد. نباز مقاطع کارشناسی و یا تحصیالت تکمیلی هیچ امتحانی و دوشنبه هاي دروس عمومی در روزهاي برگزاري کنکور سراسري  به صورت زیر می باشد. یسیو پایه سرو امتحانات عمومی برگزاري  جدول -7

 
  18- 20  16- 18  14- 16  10- 12  8-10  روز هفته  امتحان  روز

      فنی 1ریاضی عمومی   فنی 2اضی عمومی ری    16/03/1394  شنبه هفته اول   اول

  سوم
   دو شنبه هفته اول

  (فقط دروس عمومی)
18/03/1394  

  فارسی عمومی
  تفسیرموضوعی نهج ابالغه،

  تفسیر موضوعی قران
  انقالب اسالمی ایران  آئین زندگانی ،اخالق اسالمی  دانش خانواده و جمعیت

      محاسبات عددي      19/03/1393  سه شنبه  چهارم
  تعطیلی امتحانات بدلیل برگزاري کنکور سراسري در دانشگاه یزد  20/03/1394چهارشنبه   جمپن

 ( هیچ امتحانی در هیچیک از مقاطع تحصیلی برگزار نمی شود)
  21/03/1394پنج شنبه   ششم
  22/3/1394جمعه   هفتم
  23/03/1394شنبه  هفته دوم  هشتم

  دهم
  دو شنبه هفته دوم

  (فقط دروس عمومی)
25/03/1394  

  زبان عمومی
  تاریخ امامت، 

  تاریخ تحلیلی صدر اسالم
  آشنایی با دفاع مقدس  1اندیشه اسالمی   2اندیشه اسالمی 

  تعطیل  29/3/1394جمعه   چهاردهم
      فنی 1فیزیک   فنی 2فیزیک     30/03/1394 شنبه هفته سوم   پانزدهم

  3/04/1394چهارشنبه   نوزدهم
  آخرین روز برگزاري  امتحانات

        معادالت دیفرانسیل  شیمی عمومی 

  

 

 5صفحه 


