تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی  1401-1402ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی
گستره زمانی

فعالیت آموزشی  -پژوهشی

بازه فعالیت

درخواست تمدید سنوات ترم دهم از طریق پیشخوان گلستان اقدام شود.

قبل از انتخاب واحد 1401/06/01

دانشجویان بین الملل قبل از بازه انتخاب واحد نسبت به تمدید مهلت اقامت و تسویه حساب بدهی شهریه اقدام نمایند .در
صورت اتمام مهلت اقامت سرترم جدید برای دانشجو ایجاد نمی شود.



دانشجویان دوره شبانه قبل از بازه انتخاب واحد نسبت به تسویه حساب بدهی شهریه اقدام نمایند.



دانشجویانی که جهت تمدید مهمانی اقدام نموده اند الزم است قبل از بازه انتخاب واحد موافقت دانشگاه مبدا و مقصد را اخذ
کرده باشد .

بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال
 1401/06/19تا 1401/06/22

شهریور

 1401/06/19ورودی 98و ماقبل



رعایت پیش نیاز در ثبت نام هر درس الزامی است.



رعایت اخذ همنیاز برای دروسی که دانشجو یک بار آنها را اخذ ولی نمره قبولی نیاورده است الزامی است.



انتخاب حداقل  12واحد در هرنیمسال برای دانشجویان الزامی است.



دانشجو می تواند در هر نیمسال حداکثر 20واحد درسی انتخاب کند.



اگر میانگین نمره های دانشجو در یک نیمسال حداقل  17باشد ،دانشجو مجاز است با تائید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی

 1401/06/20ورودی 99
1401/06/21ورودی 1400

بعدی حداکثر در  24واحد درسی ثبت نام نماید.


 1401/06/22انتخاب واحد با تاخیر +مهمانی

دانشجوی ترم آخر می تواند حداکثر دو درس نظری و یا درس نظری عملی در صورت عدم ارائه درس ،تالقی ساعات کالس به
صورت معرفی به استاد از طریق" پیشخوان اخذ مطالعه آزاد" در سامانه گلستان پس از نهایی شدن انتخاب واحد اخذ نماید.

وانتقالی

چنانجه درس صرفا عملی باشد الزم است مجوز اخذ آن از طریق پیشخوان شورای آموزشی دانشگاه

"درخواست معرفی

به استاد درس" عملی اقدام شود.


دانشجوی ترم آخر می تواند در صورت فارغ التحصیلی درس پیش نیاز و هم نیاز را همزمان اخذ نماید

شروع کالس ها

1401/06/27

اگر دانشجو در درسی بیش از

3
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(سه شانزدهم) جلسات کالس و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال همان درس غیبت کند،

نمره آن درس صفر و در معدل منظور خواهد شد.


برای آگاهی از محل برگزاری کالسها گزارش  515در سامانه گلستان قابل دسترسی می باشد.

آخرین مهلت ثبت درخواست مرخصی در پیش خوان گلستان.


دانشجو می تواند حداکثر2نیمسال از مرخصی با احتساب در سنوات با تایید گروه آموزشی از طریق پیشخوان مرخصی اقدام
نماید .مدت مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

1401/06/27



دانشجو می تواند حداکثر 2نیمسال از مرخصی بدون احتساب در سنوات (موارد پزشکی یا مشاوره با تائید پزشک معتمد و یا
مشاور دانشگاه با ارائه مدارک و مستندات) با تائید شورای آموزشی و یا کمیسیون موارد خاص استفاده کند.



دانشجو می تواند جمعا به مدت  5نیمسال ( یک نیمسال استعالجی دوران بارداری و  4نیمسال شیردهی)با ارائه مستند تائید
شده توسط پزشک معتمد دان شگاه ویا شناسنامه مادر و کودک درخواست خود را از طریق پیشخوان مرخصی استعالجی
بارداری و پیشخوان مرخصی شیردهی ارائه دهد..

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیم سال دوم سال تحصیلی 1400
1401/6/31

آخرین مهلت ثبت نمره دروس کارآموزی  ،کارورزی و پروژه پایانی برای دانشجویان ورودی سال  1397و پس از آن ،در صورت اخذ در
نیمسال اول هر سال تحصیلی  ،آخرین روز اسفند ماه و در صورت اخذ درس در نیمسال دوم ،آخرین روز شهریور ماه می باشد

بازه ترمیم (حذف و اضافه)

 1401/07/02تا1401/07/06

مهر

 1401/07/02ورودی  98وماقبل
 1401/07/04ورودی 99



دانشجو در زمان حذف واضافه مجاز است 3درس اخذ و  2درس حذف نماید.



در صورت تکمیل گروه درسی با گروه آموزشی خود مشورت نمایید.

 1401/07/06ورودی  1400و مهمان و انتقالی
پیش ثبت نام نیم سال دوم  1401-1402مراجعه به سامانه گلستان
 1401/09/12تا 1401/09/17
درصورت عدم انجام پیش ثبت نام  ،بازه انتخاب واحد دانشجو با  6ساعت تاخیر امکان پذیر می باشد.
آخرین مهلت حذف اضطراری مراجعه به سامانه گلستان

آذر و دی

1401/09/21

دانشجو می تواند در صورت اضطرار بعد از بازه حذف و اضافه و طبق تقویم آموزشی دانشگاه با تائید استاد درس حداکثر یک درس نظری را
در هر نیمسال حذف نماید به شرط آنکه  - 1 :در زمان حذف اضطراری درس،غیبت بیش از حدمجاز نداشته باشد  -2تعداد واحدهای باقی
مانده بعد از حذف اضطراری کمتر از حدنصاب  12واحد نشود -3 .دانشجوی ترم آخر مجاز به حذف اضطراری نمی باشد.

 1401/09/27تا 1401/10/08

بازه زمانی شرکت در ارزشیابی اساتید مراجعه به سامانه گلستان

درصورت عدم انجام ارزشیابی  ،بازه انتخاب واحد دانشجو با  6ساعت تاخیر امکان پذیر می باشد.
دریافت کارت شرکت در جلسه امتحان برنامه پایان ترم دانشجو مراجعه به سامانه گلستان گزارش 428
 1401/ 10/03تا 1401/10/18



همراه داشتن کارت امتحان در جلسه امتحان الزامی است.

بازه امتحانات

 1401/10/19تا 1401/11/05



الزم است دانشجویان قبل از امتحانات آئین نامه و مقررات امتحانی را مطالعه نمایند.



همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی ( برای دانشجویان مهمان کارت شناسایی عکس دار)الزامی است



مسئولیت اشتباه درتاریخ و ساعت امتحان برعهده دانشجوست.



دانشجویانی که در یک نوبت  2امتحان دارند الزم است از قبل به کارشناس آموزش خوداطالع دهند.



اگر دانشجو در درسی بیش از
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(سه شانزدهم) جلسات کالس و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال همان درس غیبت کند،

نمره آن درس صفر و در معدل منظور خواهد شد.


الزم است دانشجویان براساس شماره صندلی تعیین شده در کارت آزمون در جلسه امتحان حاضر شوند.



در صورت بیماری دانشجو به قسمت تذکرات مهم مراجعه شود.



درصورت تقلب و نقض مقررات جلسه امتحان ،دانشجویان به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد و مطابق آئین نامه با آنها
رفتار می شود.

بهمن

 1401/11/16تا 1401/11/19

بازه انتخاب واحد نیمسال دوم 1401-1402

اسفند

1401/12/29

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیم سال اول سال تحصیلی 1401



دانشجو حداکثر با دو نیمسال تحصیلی گذرانده شده مجاز به درخواست تغیررشته می باشد.



دانشجویانی که بعد از مهلت حذف واضافه درخواست انصراف می دهند مشمول پرداخت آموزش رایگان (دوره روازنه) و برای دانشجویان دوره شبانه پرداخت شهریه ترم می باشند.



شرکت در امتحانات پایان ترم براساس آیین نامه آموزشی الزامی است درصورتیکه دانشجو بعداز امضای صورتجلسه امتحانی به علت بیماری قادر به ادامه امتحان نباشد الزم است
مراقبت خود را مطلع سازد  ،مسئول برگزاری امتحان پزش ک معتمد دانشگاه را مطلع و چنانچه پزشک معتمد دانشگاه تایید نماید که دانشجو قادر به ادامه حضور در جلسه امتحان

تذکرات مهم

نیست برگه امتحانی باطل و مدارک پزشکی ضمیمه صورتجلسه امتحان خواهد شد.


اگر دانشجویی در روز امتحان جهت درمان به مراکز درمانی خارج از دانشگاه مراجعه نماید الزم است بعد از تماس اولیه با کارشناس آموزش خود ظرف  48ساعت گواهی استعالجی
خود را به همراه تمام مدارک پزشکی باه هماهنگی کارشناس آموزش جهت بررسی دقیق تر به پزشک معتمد دانشگاه تحویل دهد.



گواهی های استعالجی برای بعضی از بیماری ها نمی تواند دلیلی برای عدم شرکت در امتحان باشد .

