
  

 

 دانشگاه یزد 95-96سال تحصیلی  نیمسال اولدانشجویان در تقویم آموزشی 

 

  مجري  مناسبت آموزشی  هفته ترم
  بازه زمانی

  تا  از
 قبل از

  شروع نیمسال

  18/06تا 

  13/06/1395     06/06/1395  دانشجو  )کلیه مقاطع(ثبت درخواست هاي مرخصی تحصیلی در سیستم آموزشی گلستان 
  15/06/1395    -----  گروه/بخش/استاد راهنما  )کلیه مقاطع(دانشجویان  تایید درخواستهاي مرخصی تحصیلی

  23/06/1395     06/06/1395  مدیر گروه/ دانشجو    براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی 14390درخواست و تایید مجوز هاي استثنائات آموزشی مورد نیاز دانشجویان براي ثبت نام در پردازش 
  18/06/1395    16/06/1395    دانشجو   طعدر تمام مقا)  انتخاب واحد  دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان( ثبت نام 

  هفته اول
  )شروع نیمسال(

  25/06تا  20/06

  09/10/1395  20/06/1395  استاد/ دانشجو  )پایان آن در هفته شانزدهم( ها شروع کالس
  23/06/1395  -----  ودانشج  اخذ مجوز ثبت نام توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی که با میهمانی شان در دانشگاه دیگر مخالفت شده است

  -----   24/06/1395  دانشجو  )حذف و اضافه توسط دانشجو در سامانه آموزشی گلستان(ترمیم کلیه مقاطع تحصیلی 
  هفته سوم

  08/07تا  03/07
  08/07/1395  -----  دانشجو  )تحصیالت تکمیلی(پایان زمان ثبت نام دانشجویان مهمان دردانشگاه یزد 

  هفته چهارم
  15/07/1395  10/07/1395  دانشجو  )کلیه مقاطع(کنترل لیست دروس ثبت شده در نیمسال دانشجو    15/07تا  10/07

  هفته پنجم
  22/07تا  17/07

  24/09/1395  17/07/1395  دانشجو  )کلیه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسی مشکالت(شروع فرایند درخواست حذف اضطراري یک درس در چهارچوب قوانین آموزشی هر مقطع

  17/09/1395  17/07/1395  دانشجو  گروه  /شروع  فرایند درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان و ارسال مستندات به بخش

  هفته ششم
  29/07تا  24/07

  29/07/1395  -----  استاد راهنما/دانشجو  در نیمسال جاريپایان مهلت برگزاري دفاعیه پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی به منظور عدم نیاز به ثبت نام دانشجو 
  30/07/1395    کارشناس/استاد/ دانشجو  95-96آخرین مهلت ثبت و قفل نمره دروس معرفی به استاد بدون نیاز به ایجاد سرترم و پرداخت شهریه ثابت در نیمسال اول 

  هفته هفتم
  01/08/1395  آموزش/  پردیس /دانشکده مستقل/گروه / بخش/دانشجو  )پایان آن در هفته یازدهم (ر  مقطع کارشناسی آغاز نقل و انتقاالت دانشجویان د  06/08تا  01/08

29/08/1395  

  هفته هشتم
  13/08/1395  -----  دانشجو  گروه آموزشی/ ترم سوم به بخشدانشجویان کارشناسی ارشد ) پروپوزال(ثبت درخواست تصویب پیشنهادیه در پیشخوان سیستم گلستان و ارائه پیشنهادیه پایان نامه   13/08تا  08/08

 1صفحه 



  

 

 دانشگاه یزد 95-96سال تحصیلی  نیمسال اولدانشجویان در تقویم آموزشی 

 

  مجري  مناسبت آموزشی  هفته ترم
  بازه زمانی

  تا  از
  هفته نهم

  04/09/1395  19/08/1395  استاد/ دانشجو  )پایان آن در هفته یازدهم (   امتحانات میان ترمشروع   20/08تا  15/08

  هفته یازدهم
  29/08/1395  01/08/1395  آموزش/  دانشکده /گروه / دانشجو  و انتقاالت دانشجویان در  مقطع کارشناسی  پایان نقل   04/09تا  29/08

  هفته سیزدهم
  18/09تا  13/09

  25/09/1395  13/09/1395  دانشجو  )پایان آن درهفته پانزدهم(در سامانه آموزشی  شروع پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی استاد
  25/09/1395  13/09/1395  دانشجو  درکلیه مقاطع تحصیلی) توسط دانشجو در سامانه آموزشی گلستان(  95- 96دوم یمسال ثبت نام مقدماتی ن

  29/09/1395  14/09/1395  استاد راهنما/دانشجو  )قبلی هاي براي پیشنهادیه هاي مصوب در نیمسال(ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه کارشناسی ارشد 
  17/09/1395  17/07/1395  دانشجو  گروه  /درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان و ارسال مستندات به بخش پایان  فرایند

  هفته چهاردهم
  25/09تا  20/09

ن بررسی کلیه مقاطع تحصیلی از طریق پیشخوا(پایان زمان ثبت درخواست حذف اضطراري یک درس در چارچوب قوانین آموزشی هرمقطع
  24/09/1395  -----  دانشجو  و تایید مرحله مربوطه)مشکالت

  25/09/1395  13/09/1395  دانشجو  95-96در سامانه آموزشی و پایان ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم  پایان پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی استاد
  هفته پانزدهم

  02/10تا  27/09
  29/09/1395  14/09/1395  استاد راهنما/دانشجو  )براي پیشنهادیه هاي مصوب در نیمسال هاي قبلی(نامه کارشناسی ارشد  پایان ارائه گزارش پیشرفت کار پایان

  14/10/1395  30/09/1395  استاد راهنما/دانشجو  آغاز مهلت ارائه گزارش پیشرفت کار پژوهشی دانشجویان دکتري 

  هفته شانزدهم
  06/10/1395  -----  استاد راهنما/ دانشجو  نیمسال یازدهم دکتري/ پایان مهلت تکمیل فرم سنوات نیمسال ششم کارشناسی ارشد  09/10تا  04/10

  هفته هفدهم
  16/10تا  11/10

  23/10/1395  11/10/1395  گروه/ بخش/ استاد / دانشجو  )م آموزشیروزهاي دوشنبه فقط اختصاص به دروس عمومی کارشناسی دارد و دروس پایه سرویسی نیز مطابق برنامه تقوی( امتحانات پایان ترمشروع 
  14/10/1395  30/09/1395  استاد راهنما/ دانشجو   داراي پیشنهادیه مصوبپایان مهلت ارائه گزارش پیشرفت کار پژوهشی دانشجویان دکتري 

  هفته هیجدهم
  23/10تا  18/10

  20/10/1395  -----  استاد راهنما/ دانشجو  نیمسال دهم دکتري/ ی ارشدپایان مهلت تکمیل فرم سنوات نیمسال پنجم کارشناس

دومین هفته پس 
  از هفته هیجدهم

  07/١١تا  02/11
  02/11/1395  ---  گروه/بخش /استاد/دانشجو  پایان مهلت ثبت و قفل نمرات  پروژه کارشناسی نیمسال قبل در سامانه آموزشی گلستان توسط استاد درس

 2صفحه 



  

 

 دانشگاه یزد 95-96سال تحصیلی  نیمسال اولدانشجویان در تقویم آموزشی 

  

  هفته ترم
  مجري  بت آموزشیمناس

  بازه زمانی

  تا  از

  سومین هفته پس از
  هفته هیجدهم و بعد

  25/12تا  09/11
  

  23/11/1395  ---  استاد درس  )ساعت 72جهت رعایت مهلت اعتراض(توسط استاد درس) تحصیالت تکمیلی(در سامانه آموزشی گلستان  95-96نهایی نیمسال اول نمرات  ثبت
  26/11/1395  24/11/1395  استاد/دانشجو  ن تحصیالت تکمیلی به نمرات دروس ترمی  نیمسال جاري و بررسی توسط استاد و قفل لیست نمرهدرج اعتراضات دانشجویا

  26/11/1395  ---  تحصیالت تکمیلی  در سامانه آموزشی گلستان  95- 96تکمیلی مربوط به نیمسال اول  دروس دانشجویان تحصیالتنمرات  قفل
  30/11/1395  ---  دانشجو  دانشکده مستقل/أیید درخواست دفاع دانشجویان دکتري و ارسال مستندات به آموزش پردیسپایان مهلت ت

  13/12/1395  ---  استاد  95-96اخذ شده در نیمسال اول ) عمران، معماري و زمین شناسی(کارشناسی ) مهلت دار(ثبت و قفل نمرات دروس  ترمی پروژه دار 
  05/12/1395  ---  دانشجو  دانشکده مستقل/درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و ارسال مستندات به آموزش پردیس پایان مهلت تأیید

 

 3صفحه 



  

 

 دانشگاه یزد 95-96سال تحصیلی  نیمسال اولدانشجویان در تقویم آموزشی 

    :تذکرات مهم 

  .دبرگزار می گرد 17:30 - 19:30و  15:30 -17:30و  13:30 -15:30ساعت در  95 -96سال تحصیلی و دوم  اولکالس ها و امتحانات بعد ازظهر در نیمسال  - 1
 .می باشد 09/11/1395شنبه روز  و شروع کالسها 06/11/1395شنبه چهار و 05/11/1395سه شنبه روز  95- 96 ومدتاریخ ثبت نام نیمسال  - 2
  .تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو دقیقاً روزي است که آخرین نمره دانشجو توسط استاد درس در سامانه گلستان قفل می شود - 3
  .صورت مشغول به تحصیل عادي ثبت گردیده و یک نیمسال کامل در تحصیل دانشجو محاسبه خواهدشد گردد وضعیت نیمسال مذکور به ثبت و قفل 15/12و  30/07خ بعد از تاری ، کارآموزي و معرفی به استاد نمرات پروژه،در صورتی که  - 4
 . اید در دانشگاه یزد برنامه ریزي گرددنباز مقاطع کارشناسی و یا تحصیالت تکمیلی هیچ امتحانی دروس عمومی دوشنبه هاي در  .به صورت زیر می باشد و پایه سرویسی امتحانات عمومی برگزاري  جدول - 5

  
 

 

  17:30- 19:30  15:30- 17:30  13:30- 15:30  10- 12  8-10  روز هفته  امتحان  روز

  11/10/1395  شنبه هفته اول   اول
  اولین روز برگزاري  امتحانات

      فنی 2عمومی  ریاضی  فنی 1ریاضی عمومی   

  )فقط دروس عمومی(  شنبه هفته اولدو  سوم
13/10/1395  

  بالغه،لتفسیرموضوعی نهج ا  فارسی عمومی
  ،آئین زندگانی  دانش خانواده و جمعیت  تفسیر موضوعی قران

  انقالب اسالمی ایران  اخالق اسالمی

      محاسبات عددي      14/10/1395سه شنبه    چهارم

        شیمی عمومی     15/10/1395چهارشنبه   پنجم

  نهم
  )فقط دروس عمومی(  دو شنبه هفته دوم

20/10/1395  
  زبان عمومی

  تاریخ امامت، 

  تاریخ تحلیلی صدر اسالم
  2اندیشه اسالمی 

   1اندیشه اسالمی 

آشنایی با دفاع 
  مقدس

بیت بدنی و آزمون تئوري تر
  معافیت پزشکی

      فنی 2فیزیک   فنی 1فیزیک       22/10/1395چهارشنبه هفته دوم   زدهمیا

  23/10/1395پنج شنبه   دهمدواز
  آخرین روز برگزاري  امتحانات

        معادالت دیفرانسیل  

 

 4صفحه 


