
  

 

 دانشگاه یزد 96-97زشی نیمسال اول سال تحصیلی تقویم آمو

 

 مجري مناسبت آموزشي هفته ترم
 بازه زماني

 تا از

 قبل از

 نیمسالشروع 

 16/06تا 

 13/06/1396 01/06/1396 کارشناس آموزش پردیس/ دانشكده مستقل جدیدالورود)کلیه مقاطع(برای دانشجویان  هر رشته بر اساس سرفصل مصوب رشته تحصیلی مناسب برنامه درسی بررسی وجود

 21/06/1396    04/06/1396 دانشجو طع(امقکلیه در سیستم آموزشی گلستان ) های مرخصی تحصیلیثبت درخواست 

 13/06/1396   ----- مستقل دانشكده کارشناس آموزش پردیس/ ید سنوات درمقطع تحصیالت تكمیلی و صدور و ارسال ابالغیه اخطار به دانشچومورد دانشجویان بدون مجوز تمد اعمال منع ثبت نام در

 21/06/1396   ----- استاد راهنما/بخش/گروه دانشجویان )کلیه مقاطع( تایید درخواستهای مرخصی تحصیلی

 13/06/1396    04/06/1396 دانشجو ثبت مشخصات دانشجویان میهمان )بار اول( مقطع کارشناسی در سامانه آموزشی گلستان
 21/06/1396    04/06/1396 دانشجو / مدیر گروه/کارشناس آموزش پردیس/ دانشكده رد نیاز دانشجویان برای ثبت نام در پیشخوان بررسی مشكالت آموزشی برای دانشجوی ترم آخر مقطع کارشناسیدرخواست و تایید مجوز های استثنائات آموزشی مو

 21/06/1396    04/06/1396 دانشجو / مدیر گروه  برای دانشجویان تحصیالت تكمیلی 14390 درخواست و تایید مجوز های استثنائات آموزشی مورد نیاز دانشجویان برای ثبت نام در پردازش

 05/06/1396 ----- پردیس/دانشكده مستقل پایان مهلت تایید درخواست تغییر شیوه دانشجویان کارشناسی ارشد با دو ترم سنوات تحصیلی

 22/06/1396 12/06/1396 پردیس/دانشكده مستقل یستم گلستان )کلیه مقاطع(بررسی و تائید درخواستهای مرخصی تحصیلی ثبت شده در س

 15/06/1396 01/06/1396 کارشناس آموزش پردیس/ دانشكده مستقل در مقاطع تحصیالت تكمیلی)توزیع مناسب کالس ها در هفته( هفتگی دروسکنترل برنامه 

 15/06/1396   14/06/1396   دانشجو  ( در تمام مقاطع لستانثبت نام ) انتخاب واحد  دانشجویان در سامانه آموزشي گ

 25/08/1396   14/06/1396   دانشجو/مدیر گروه/کارشناس آموزش پردیس  برای ثبت درخواست و پی گیری فرایند تا زمان اعالم نمره کارآموزی فعال شدن پیشخوان روند انجام کارآموزی

 15/06/1396 -----   کارشناس آموزش پردیس/ دانشكده مستقل ز بخش/گروه ها مختص ورودی های جدید مقطع کارشناسی)برای انتخاب واحد گروهی(تعریف برنامه هفتگی دروس اخذ شده ا

 هفته اول

 )شروع نیمسال(

تا  18/06

23/06 

 07/10/1396 19/06/1396 دانشجو/ استاد )پایان آن در هفته شانزدهم( ها شروع كالس

 ------ 19/06/1396 دانشجو/ شورای بررسی موارد خاص برای رسیدگی به وضعیت درخواستهای دانشجوییدر نیمسال  لسه شورای بررسی موارد خاصجاولین تشكیل 

 ----- 19/06/1396 بخش/ گروه  (116)گزارش  اولیه صدور لیست حضور و غیاب 

 21/06/1396 19/06/1396 ه /دانشكده مستقل/پردیسبخش/ گرو بررسی و حذف و ادغام دروس زیر حد نصاب قبل از ترمیم

 22/06/1396 20/06/1396 کارشناس آموزش پردیس/ دانشكده مستقل بررسی و تائید درخواست های مرخصی تحصیلی ثبت شده در سیستم گلستان )کلیه مقاطع(

 21/06/1396 ----- دانشجو گاه دیگر مخالفت شده استشان در دانشایاخذ مجوز ثبت نام توسط دانشجویان تحصیالت تكمیلی که با میهمانی 

 23/06/1396 22/06/1396 دانشجو ترمیم كلیه مقاطع تحصیلي )حذف و اضافه توسط دانشجو در سامانه آموزشي گلستان(

 هفته دوم

تا  25/06

30/06 

  27/06/1396  25/06/1396 بخش/ گروه /دانشكده مستقل/پردیس/شورای دانشگاه رح در شورای آموزشی دانشگاه ارسال دالیل توجیهی ابقاء گروه های زیرحد نصاب جهت ط گروه های درسی و ادغامو  حذف

 ------ 26/06/1396 دانشجو/ شورای بررسی موارد خاص تشكیل دومین جلسه شورای بررسی موارد خاص در نیمسال برای رسیدگی به وضعیت درخواستهای دانشجویی

 28/06/1396 ------ استاد  95-96قفل نمره پروژه كارشناسي اخذ شده در نیمسال اول پایان مهلت ثبت و 

 29/06/1396 ------- اداره خدمات آموزشی 95-96قفل نمرات درس پروژه دانشجویان مقطع کارشناسی اخذ شده در نیمسال اول 

 29/06/1396 ----- اداره امورآموزشی نصاب  حد کمتر ازحذف دروس 

 29/06/1396 27/06/1396 کارشناس آموزش پردیس/دانشكده مستقل رسی و ثبت درخواست دانشجویانی که تقاضای اخذ درس به صورت معرفی به استاد دارند.بر

 29/06/1396 ----- کارشناس آموزش پردیس/ دانشكده مستقل پایان ارسال پرونده دانشجویان عدم مراجعه و اخراج نیمسال قبل)کلیه مقاطع(

 29/06/1396  27/06/1396 کارشناس آموزش پردیس/دانشكده مستقل بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان  تحصیالت تكمیلی دارای ثبت نام کمتر یا بیشتر از حد مجاز واحد 

 1صفحه 

 

 1صفحه 

 

 1صفحه 

 



  

 

 دانشگاه یزد 96-97زشی نیمسال اول سال تحصیلی تقویم آمو

 

 مجري مناسبت آموزشي هفته ترم
 بازه زماني

 تا از

 هفته سوم

 06/07تا  01/07

 02/07/1396 ----- مدیر سیستم گلستان یان ترمیم(نهایي شدن ثبت نام نیمسال)پا

 03/07/1396 ----- کارشناس آموزش پردیس/دانشكده مستقل بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان کارشناسی دارای ثبت نام کمتر یا بیشتر از حد مجاز واحد

 ----- 03/07/1396 بخش/ گروه دهد(از نهایی شدن ثبت نام را ارائه میحضور و غیاب پسکه لیست 126برای استفاده اساتید )گزارش  ها کالسنهایی غیاب  و صدورلیست حضور

 05/07/1396 03/07/1396 کارشناس آموزش پردیس/ دانشكده مستقل ثبت عدم مراجعه در نیمسال جاری برای دانشجویان ثبت نام نكرده )مقطع کارشناسی(

 05/07/1396 ----- دانشجو شگاه یزد )تحصیالت تكمیلی(پایان زمان ثبت نام دانشجویان مهمان دردان

 هفته چهارم

 13/07تا  08/07

 13/07/1396 08/07/1396 دانشجو كنترل لیست دروس ثبت شده در نیمسال دانشجو  )كلیه مقاطع(

 11/07/1396 08/07/1396 ، آموزشهای آزادکارشناس آموزش پردیس/ دانشكده  شهریه  اعالم رتبه دانشجویان نوبت دوم در نیمسال قبل  به اداره آموزش های آزاد و مجازی برای اعمال تخفیف

 09/07/1396 ----- پردیس/دانشكده مستقل ارسال برنامه هفتگی اعضای هیات علمی به دفتر نظارت و ارزیابی

 12/07/1396 ----- ده مستقلپردیس/دانشك  پایان مهلت تایید درخواست دفاع دانشجویان دکتری در سیستم آموزشی گلستان

 هفته پنجم

 20/07تا  15/07

 17/07/1396 ----- معاون پردیس/دانشكده مستقل پایان مهلت تائید درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و ارسال مستندات به آموزش پردیس/ دانشكده مستقل

 28/09/1396 15/07/1396 دانشجو ي )كلیه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسي مشکالت(قوانین آموزش قالبشروع فرایند درخواست حذف اضطراري یک درس در 

 2/10/1396 15/07/1396 کارشناس آموزش پردیس/ دانشكده مستقل/مدیربخش یا گروه قوانین آموزشی هر مقطع)کلیه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسی مشكالت(قالب  شروع فرایند تایید حذف اضطراری یک درس در 

 3/10/1396 15/07/1396 استاد قوانین آموزشی هر مقطع)کلیه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسی مشكالت(قالب  شروع فرایند تایید حذف اضطراری یک درس در 

 24/09/1396 15/07/1396 ودانشج شروع  فرایند درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامي مقاطع تحصیلي در سیستم گلستان و ارسال مستندات به بخش/گروه  

 28/09/1396 15/07/1396 استاد مشاور/بخش/گروه شروع  فرایند درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان 

 29/09/1396 15/07/1396 پردیس/دانشكده مستقل شروع  فرایند بررسی درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان 

 02/10/1396 15/07/1396 کارشناس آموزش پردیس/ دانشكده مستقل شروع  فرایند بررسی درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان 

 03/10/1396 15/07/1396 وزشی/تحصیالت تكمیلی/خدمات آموزشیکارشناس خدمات آم شروع  فرایند بررسی درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان 

 هفته ششم

 27/07تا  22/07

 26/07/1396 22/07/1396 اداره خدمات آموزشی ( اعالم موافقت با میهمانی دانشجویان و ارسال نامه موافقت با دروس اخذ شده توسط دانشجو به دانشگاه مبداء )کارشناسی و تحصیالت تكمیلی

 27/07/1396 ----- دانشجو/استاد راهنما مهلت برگزاری دفاعیه پایان نامه های تحصیالت تكمیلی به منظور عدم نیاز به ثبت نام دانشجو در نیمسال جاری پایان

 هفته هفتم

 04/08تا  29/07

 07/1396./30 ----- استاد قفل نمرات کارآموزی نیمسال تابستان )مقطع کارشناسی(

 30/07/1396 27/06/1396 دانشجو/ استاد/کارشناس 95-96و قفل نمره دروس معرفی به استاد بدون نیاز به ایجاد سرترم و پرداخت شهریه ثابت در نیمسال اول آخرین مهلت ثبت 

 04/08/1396 01/08/1396 / دانشكده مستقلکارشناس آموزش پردیس اطمینان از ثبت درس ادامه پروژه برای دانشجویانی که در نیمسال قبل درس پروژه را انتخاب نموده اند.

 01/08/1396 ----- اداره خدمات آموزشی قفل نمرات کارآموزی نیمسال تابستان )مقطع کارشناسی(

 06/08/1396 29/07/1396 استاد تحویل لیست ساعت تدریس اساتید در ترم )فرم های حق التدریس ( به بخش/گروه آموزشی

 20/08/1396 01/08/1396 کارشناس آموزش پردیس/دانشكده مستقل قفل شده است)عادی/معرفی به استاد و پروژه( تمامی نمرات آنان  1396/ 30/7ن کارشناسی دارای شرایط فارغ التحصیلی که تا ارسال پرونده دانشجویا

 29/08/1396 01/08/1396 / گروه /دانشكده مستقل/پردیس /  آموزشدانشجو/بخش آغاز نقل و انتقاالت دانشجویان در  مقطع کارشناسی )پایان آن در هفته یازدهم (

 29/08/1396 01/08/1396 بخش/گروه  برگزاری آزمون جامع دکتری  

 2صفحه 

 

 3صفحه 

 

 2صفحه 

 

 3صفحه 

 



  

 

 دانشگاه یزد 96-97زشی نیمسال اول سال تحصیلی تقویم آمو

 

 

 

 

 مجري مناسبت آموزشي هفته ترم

 بازه زماني

 تا از

 هفته هشتم

 11/08تا  06/08
 17/08/1396 06/08/1396 بخش/گروه ( به دانشكده تحویل لیست ساعت تدریس اساتید در ترم )فرم های حق التدریس

 11/08/1396 ----- دانشجو ه بخش/ گروه آموزشیثبت درخواست تصویب پیشنهادیه در پیشخوان سیستم گلستان و ارائه پیشنهادیه پایان نامه )پروپوزال( دانشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم ب

 هفته نهم

 02/09/1396 17/08/1396 دانشجو/ استاد ) پایان آن در هفته یازدهم (  ان ترمامتحانات میشروع  18/08تا  13/08

 هفته دهم

 25/08تا  20/08

 01/09/1396 20/08/1396 بخش/ گروه /دانشكده مستقل/پردیس ارسال فرم تایید شده ساعات حق التدریس به معاونت آموزشی دانشگاه

 24/08/1396 ----- بخش/ گروه آموزشی انشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم در شورای بخش/گروههای آموزشی و تایید پیشخوان مربوطهپایان مهلت بررسی درخواست تصویب پیشنهادیه د

 هفته یازدهم

 02/09تا  27/08

 29/08/1396 ---- دانشجو/ گروه /دانشكده /  آموزش پایان نقل و انتقاالت دانشجویان در  مقطع کارشناسی  

 29/08/1396 ---- بخش/ گروه /دانشكده مستقل/پردیس جامع دکتری  پایان آزمون 

 22/09/1396 01/09/1396 بخش/ گروه /دانشكده مستقل/پردیس تعیین محل امتحانات دروس در سیستم گلستان توسط گروه و پردیس/دانشكده مستقل

 01/09/1396 ----- بخش/ گروه /دانشكده مستقل/پردیس و فعال نمودن دروس در  سامانه آموزشی گلستان در تمامی مقاطع تحصیلی نیمسال بعد ثبت نام مقدماتیبرای  تعیین دروس قابل اخذ

 02/09/1396 ----- استاد امتحانات میان ترمپایان 

 هفته دوازدهم

 09/09تا  04/09

 11/09/1396 04/09/1396 داره پذیرش / اداره خدمات آموزشیا رک پذیرشی و آموزشی  امنع ثبت نام دانشجویان انتقالی دارای نقص مد

 11/09/1396 04/09/1396 بخش/گروه (96-97) اول  تعیین و ثبت  نام استاد راهنمای درس پروژه دانشجویان کارشناسی مربوط به پروژه در اولین ترم اخذ

 06/10/1396 04/09/1396 کارشناس آموزش پردیس/ دانشكده مستقل کل آموزش )مقطع کارشناسی(باوضعیت انصراف از تحصیل ارسال پرونده آموزشی دانشجویان عدم مراجعه در ترم جاری  به اداره

 هفته سیزدهم

 16/09تا  11/09

 24/09/1396 11/09/1396 دانشجو (چهاردهم)پایان آن درهفته  گلستان در سامانه آموزشی شروع پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی استاد

 24/09/1396 13/09/1396 دانشجو ) توسط دانشجو در سامانه آموزشي گلستان( دركلیه مقاطع تحصیلي 96-97ثبت نام مقدماتي نیمسال دوم 

 27/09/1396 12/09/1396 دانشجو/استاد راهنما ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه کارشناسی ارشد )برای پیشنهادیه های مصوب در نیمسال های قبلی(

 هفته چهاردهم

 23/09تا  18/09

 22/09/1396 --- بخش/ گروه /دانشكده مستقل/پردیس مستقل پایان زمان تعیین محل امتحانات دروس در سیستم گلستان توسط گروه و پردیس/دانشكده

 24/09/1396 15/07/1396 دانشجو بخش/گروه   درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامي مقاطع تحصیلي در سیستم گلستان و ارسال مستندات به مهلتپایان  

 24/09/1396 11/09/1396 دانشجو 96-97در سامانه آموزشی و پایان ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم  پایان پاسخگویی دانشجو به فرم ارزشیابی استاد

انشكده و ارسال به آموزش پردیس/دانشكده مستقل و پایان مهلت تصویب پیشنهادیه پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم سوم درپردیس/ د

 تایید درسیستم گلستان
 23/09/1396 --- پردیس/دانشكده مستقل

 3صفحه 

 

 3صفحه 

 



  

 

 دانشگاه یزد 96-97زشی نیمسال اول سال تحصیلی تقویم آمو

 

 

 

 مجري مناسبت آموزشي هفته ترم
 بازه زماني

 تا از

 هفته پانزدهم

 30/09تا  25/09

 29/09/1396 25/09/1396 استاد مشاور/ بخش/ گروه گلستان  )کلیه مقاطع( اصالح و تایید ثبت نام مقدماتی نیمسال بعدی دانشجویان در سامانه آموزشی

 06/10/1396 25/09/1396 گروه و پردیس/دانشكده مستقل سرویس گیرنده اعالم تعداد گروه های دروس سرویسی مورد نیاز گروه آموزشی و پردیس/دانشكده مستقل سرویس گیرنده درس جهت نیمسال بعدی

 28/09/1396 15/07/1396 دانشجو از طریق پیشخوان بررسي مشکالت(و تایید مرحله  وقوانین آموزشي )كلیه مقاطع  قالبف اضطراري یک درس در حذ مهلتپایان 

 29/09/1396 15/07/1396 پردیس/دانشكده مستقل پایان  فرایند بررسی درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان 

 27/09/1396 12/09/1396 دانشجو/استاد راهنما ایان ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه کارشناسی ارشد )برای پیشنهادیه های مصوب در نیمسال های قبلی(پ

 12/10/1396 28/09/1396 دانشجو/استاد راهنما آغاز مهلت ارائه گزارش پیشرفت کار پژوهشی دانشجویان دکتری 

 هفته شانزدهم

 07/10تا  02/10

 02/10/1396 ---- استاد/گروه آموزشی (95-96دوم  قبل ) پایان ورود و قفل نمرات دروس ناتمام دانشجویان کارشناسی رشته علم اطالعات ، باقیمانده از نیمسال

 مشكالت( قوانین آموزشی )کلیه مقاطع( و از طریق پیشخوان بررسی قالبپایان فرایند تایید حذف اضطراری یک درس در 
کارشناس آموزش پردیس/ دانشكده 

 مستقل/مدیربخش یا گروه
15/07/1396 02/10/1396 

 03/10/1396 15/07/1396 استاد پایان فرایند تایید حذف اضطراری یک درس در چهارچوب قوانین آموزشی هر مقطع)کلیه مقاطع و از طریق پیشخوان بررسی مشكالت(

 02/10/1396 15/07/1396 کارشناس آموزش پردیس/ دانشكده مستقل حذف ترم  دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان پایان  فرایند بررسی درخواست 

 03/10/1396 15/07/1396 خدمات اموزشی/ تحصیالت تكمیلیکارشناس  پایان  فرایند بررسی درخواست حذف ترم  دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی در سیستم گلستان 

 03/10/1396 ----- استاد پایان زمان ثبت غیبت كالسي

 06/10/1396 04/10/1396 کارشناس آموزش پردیس/دانشكده مستقل توسط کارشناس آموزش پردیس/ دانشكده مستقل و تحویل به گروههای مربوطهحضور و غیاب امتحانات  صدور لیست

 04/10/1396 ----- دانشجو/ استاد راهنما رشد/ نیمسال یازدهم دکتریپایان مهلت تكمیل فرم سنوات نیمسال ششم کارشناسی ا

 07/10/1396 ----- استاد هاي درسپایان كالس

 هفته هفدهم

 14/10تا  09/10

 20/10/1396 09/10/1396 ل سرویس دهندهپردیس/دانشكده مستق شروع اعالم برنامه دروس سرویسی پردیس/دانشكده مستقل سرویس دهنده جهت نیمسال بعدی )پایان آن در هفته هیجدهم(

 21/10/1396 09/10/1396 دانشجو/ استاد / بخش/ گروه دوشنبه ها  اختصاص به دروس عمومي كارشناسي دارد و دروس پایه سرویسي نیز مطابق برنامه تقویم آموزشي() امتحانات پایان ترمشروع 

 28/10/1396 09/10/1396 گروه / دانشكده نه آموزشی گلستان )شامل سه هفته(در ساما نیمسال بعدی ورود برنامه هفتگی دروسشروع 

 10/10/1396 25/09/1396 دانشجو / استاد راهنما پایان مهلت ارائه گزارش پیشرفت کار پژوهشی دانشجویان دکتری دارای پیشنهادیه مصوب

 هفته هجدهم

 21/10تا  16/10

 18/10/1396 ----- دانشجو/ استاد راهنما جم کارشناسی ارشد/ نیمسال دهم دکتریپایان مهلت تكمیل فرم سنوات نیمسال پن

 20/10/1396 09/10/1396 دانشكده سرویس دهنده پایان اعالم برنامه دروس سرویسی پردیس/دانشكده مستقل سرویس دهنده جهت نیمسال بعدی

 4صفحه 

 
 3صفحه 
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 مجری مناسبت آموزشی هفته ترم
 بازه زمانی

 تا از
 مجري مناسبت آموزشي ه ترمهفت

 بازه زماني

 از از

اولین هفته پس از 

 جدهمهفته ه
 28/10 تا 23/10

 30/10/1396 09/10/1396 گروه / دانشكده پایان ورود برنامه هفتگی دروس نیمسال بعدی  در سامانه آموزشی گلستان

و پروژه ) مقطع کارشناسی(  در سامانه آموزشی گلستان توسط استاد نهایی دروس ترمی)عادی( و معرفی به استاد ترم جاری نمرات  اعالم

 ساعت( 72درس)جهت رعایت مهلت اعتراض
 28/10/1396 --- استاد درس

دومین هفته پس از 

 جدهمهفته ه
 05/11 تا 30/10

 01/11/1396 27/06/1396 بخش /گروه استاد/ دانشجو/ پایان مهلت ثبت و قفل نمرات  پروژه کارشناسی نیمسال قبل در سامانه آموزشی گلستان توسط استاد درس

 01/11/1396 14/10/1396 استاد دانشجو/ عتراضات به نمرات دروس ترمي و معرفي به استاد  توسط استاد پس از رسیدگي به  ادانشجویان كارشناسي  قفل لیست نمره 

 02/11/1396 --- داره خدمات آموزشیا نهایی در سامانه آموزشی گلستان ) مقطع کارشناسی( نمرات  قفل

 سومین هفته پس از

 جدهم و بعدهفته ه
 24/12تا  07/11

 

 15/11/1396 --- کارشناس آموزش پردیس/دانشكده مستقل ارسال پرونده کلیه دانشجویان دارای شرایط فارغ التحصیلی)مقطع تحصیالت تكمیلی(

 21/11/1396 --- استاد درس ساعت( 72مهلت اعتراض رعایت جهت در سامانه گلستان توسط استاد درس 96-97 نیمسال اولدر )تحصیالت تكمیلی( نهایی نمرات  ثبت

 24/11/1396 22/11/1396 دانشجو/استاد درج اعتراضات دانشجویان تحصیالت تكمیلی به نمرات دروس ترمی  نیمسال جاری و بررسی توسط استاد و قفل لیست نمره

 25/11/1396 --- تحصیالت تکمیلي در سامانه آموزشي گلستان  96-97تکمیلي مربوط به نیمسال اول  شجویان تحصیالتدروس داننمرات  قفل

 30/11/1396 --- دانشجو پایان مهلت تأیید درخواست دفاع دانشجویان دکتری و ارسال مستندات به آموزش پردیس/دانشكده مستقل

 11/12/1396 --- استاد 96-97)مهلت دار( کارشناسی )عمران، معماری و زمین شناسی( اخذ شده در نیمسال اول  ثبت و قفل نمرات دروس  ترمی پروژه دار

 12/12/1396 --- اداره خدمات آموزشی 96-97قفل نمرات دروس  ترمی پروژه دار )مهلت دار( کارشناسی )عمران، معماری و زمین شناسی( اخذ شده در نیمسال اول 

 03/12/1396 --- دانشجو تأیید درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و ارسال مستندات به آموزش پردیس/دانشكده مستقلپایان مهلت 

 15/12/1396 --- استاد/ دانشجو در نیمسال پایان مهلت برگزاری دفاع پایان نامه های تحصیالت تكمیلی به منظور عدم نیاز به ثبت نام دانشجو

 5صفحه 

 

 3صفحه 

 

 3صفحه 
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  مهم : تذکرات

 برگزار می گردد. 15:30 -17:30و  13:30 -15:30ساعت در  96 -97سال تحصیلی و دوم  اولبعد ازظهر در نیمسال ی کالس ها  -1

 .می باشد 07/11/1396 شنبهروز  شروع کالسهاو  04/11/1396شنبه  چهارو 03/11/1396شنبه سه روز  96-97 ومدنیمسال تاریخ ثبت نام  -2

  .ل دانشجو دقیقًا روزی است که آخرین نمره دانشجو توسط استاد درس در سامانه گلستان قفل می شودتاریخ فراغت از تحصی -3

 شد. کامل در تحصیل دانشجو محاسبه خواهدصورت مشغول به تحصیل عادی ثبت گردیده و یک نیمسال  گردد وضعیت نیمسال مذکور به ثبت و قفل 15/12و  30/07خ بعد از تاری ، نمرات پروژه، کارآموزی و معرفی به استاددر صورتی که  -4

 اید در دانشگاه یزد برنامه ریزی گردد. نباز مقاطع کارشناسی و یا تحصیالت تكمیلی هیچ امتحانی  اختصاص دارد،  دروس عمومی که بهدوشنبه ها در  به صورت زیر می باشد. 96-97نیمسال اول  و پایه سرویسی امتحانات عمومی برگزاری  جدول -5
 

 

 

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

 اول
 09/10/1396شنبه هفته اول   

 اولین روز برگزاری  امتحانات
   فني 2ریاضي عمومي  فني 1ریاضي عمومي  

   مباني كامپیوتر   10/10/1396یکشنبه  دوم

 دوشنبه هفته اول  )فقط دروس عمومی( سوم

11/10/1396 
 فارسي عمومي

 تفسیرموضوعي نهج البالغه،

 تفسیر موضوعي قران

 1اندیشه اسالمي 

 آشنایي با دفاع مقدس

آزمون تئوري تربیت  2اندیشه اسالمي 

 بدني و معافیت پزشکي

   محاسبات عددي   12/10/1396سه شنبه   چهارم

   فني 2فیزیک  فني 1فیزیک   13/10/1396چهارشنبه  پنجم

    عادالت دیفرانسیلم  17/10/1396یکشنبه  هشتم

 نهم
 دو شنبه هفته دوم  )فقط دروس عمومی(

18/10/1396 
 زبان عمومي

 تاریخ امامت،

 تاریخ تحلیلي صدر اسالم
 دانش خانواده و جمعیت انقالب اسالمي ایران

 آئین زندگاني،

 اخالق اسالمي

 20/10/1396چهارشنبه هفته دوم  یازدهم
   احتمال مهندسي آمار و شیمي عمومي 

 دوازدهم
 21/10/1396پنج شنبه هفته دوم 

 روز برگزاری  امتحانات آخرین
     

 

 6صفحه 

 


