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روز پس از  0ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا  02برای دروس چند گزينه ای  :دید نظر به سؤاالت و نتایج آزمونحداكثر زمان درخواست تج

متحان هر عنوان درسی روز پس از برگزاری ا 0تا  0اعالم نمره می باشد و حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سواالت تشريحی هر عنوان درسی 

 حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به نمرات تشريحی يك هفته پس از اعالم نمرات هر درس. باشد. و می

 

 نیمسال دوم )ترم بهار(

 موضوع ردیف
 تاریخ

 پایان شروع

 25/52/99 51/15/99 اخذ شماره دانشجويی معرفی شدگان موردی 00

 20/11/99 52/15/99 تغيير رشته، تغيير گرايش ارائه درخواست دانشجو و ثبت 00

 21/11/99 52/15/99 ارائه درخواست مهمان )موقت، دائم( شدن دانشجويان و تاييد توسط مركز مبدا و مقصد 09

 20/15/99 10/15/99 )كالس( درسيستم برای مراكز عادی ارائه دروس 09

 21/15/99 10/15/99 ز آموزش الکترونيکیارائه دروس الکترونيکی )كالس(در سيستم برای مراك 05

 20/15/99 10/15/99 تعريف اساتيد برای دروس در سيستم 01

 52/11/99 11/15/99 بار گذاری مدارک تحصيلی مدرسين مدعو 02

 99/ 15/ 05 مهلت درخواست مرخصی زايمانآخرين  00

 59/11/99 51/11/99 ثبت نام و انتخاب واحد 04

 12/11/99 (LMSآموزش الکترونيکی ) سامانهاطالعات ثبت نام دانشجويان از سامانه گلستان به اولين انتقال  00

 25/12/99 مجوز تدريس اساتيد در مراكز ديگردرخواست پايان مهلت  00

 25/12/99 حداكثر زمان درخواست مجوز با تدريس مغاير با جدول تطبيق توسط بخش علمی 00

 از زمان شروع ثبت نام تا پايان ثبت نام زمان درخواست وام 09

 25/52/99 52/11/99 انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد  09

 01/52/99 12/11/99 )شروع نيمسال تحصيلی( زمان كالسهای رفع اشکال گروهی 05

 م نتايج سازمان سنجشمتناسب با اعال ثبت نام و انتخاب واحد رشته های نيمه متمركز 01

 متناسب با اعالم نتايج سازمان سنجش  ثبت نام و انتخاب واحد وروديهای بهمن ماه كارشناسی بر اساس سوابق و كارشناسی ارشد فراگير 02

 متناسب با اعالم نتايج سازمان سنجش  تشکيل پرونده فيزيکی دانشجويان جديدالورود 00

 99/ 52/ 01 50/11/99 دی های جديد درخواست معادلسازی دروس ورو 04

 20/51/99 50/12/99 درخواست معافيت تحصيلی برای دانشجويان مشمول )ورودی نيمسال دوم( 00

 20/51/99 05/11/99 ثبت اطالعات و بارگذاری مدارک توسط پذيرفته شدگان غيرايرانی در سامانه مربوطه و اخذ كدرهگيری 00

 20/51/99 05/11/99 )ورودی نيمسال دوم(ير ايرانی به منظور انجام امور كنسولیاتباع غ يانمعرفی دانشجو 00

 01/52/99 10/11/99 زمان كالسهای رفع اشکال گروهی وروديهای بهمن ماه 09

 50/12/99 20/11/99 حذف و اضافه 09

 01/50/99 ثبت نمرات دروس دو ترمه 40

 52/11/99 حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجديد نظرها توسط بانك سوال 40

 تکليف وضعيت دانشجويان مشمول نظام وظيفهتعيين  40

شامل: اعالم پايان تحصيالت + لغو معافيت اخراجی)پايان سنوات مجاز( + ترک تحصيل)عدم مراجعه بيش از 

 نيمسال( 2از 

05/11/99 29/12/99 

 تعيين تکليف وضعيت دانشجويان تبعه غيرايرانی 49

لغو رواديد تحصيلی )پايان سنوات  + سامانه گلستانشامل: اعالم پايان تحصيالت وبارگذاری مدارک در 

 نيمسال( 2مجاز(  + ترک تحصيل)عدم مراجعه بيش از از 

05/11/99 29/12/99 

 15/11/99 رسالهو پايان مهلت تاريخ دفاع پايان نامه  49

 29/15/99 حداكثر زمان تغيير محل خدمت مدرسان مدعو توسط سازمان مركزی 05

 10/11/99 12/11/99 ط كاربران مراكز و واحدهاتاييد درس توس 01

 24/11/99 25/11/99 زمان تاييد حق التدريس توسط اساتيد 02

 54/12/99 24/11/99 تاييد حق التدريس اساتيد توسط مراكز و واحدها  00

 19/12/99 50/12/99 تاييد حق التدريس اساتيد توسط استان  04

 20/12/99 19/12/99 الیتاييد حق التدريس توسط مدير م 00
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 10/12/99 (LMSرونيکی )آموزش الکت سامانهآخرين انتقال اطالعات ثبت نام دانشجويان از سامانه گلستان به  95

 24/12/99 اعمال پايان ترميم 91

 01/52/99 اتمام زمان اصالح نمره و درس 92

 01/52/99 24/52/99 ثبت كاربران آزمون مراكز/واحدها 90

 52/52/99 51/52/99 ثبت ظرفيت محل آزمون مراكز/واحدها 94

 50/52/99 50/52/99 ثبت ظرفيت محل آزمون استانها 90

 01/52/99 05/51/99 ارزشيابی اساتيد 90

 24/52/99 50/52/99 تغيير مركز محل آزمون مقطع كارشناسی ارشد 90

 24/52/99 50/52/99 تغيير مركز محل آزمون كارشناسی )مهمان اضطراری( 99

 05/52/99 پايان مهلت كنترل خطای ثبت نام 99

 50/50/99 ( NPدريافت فايل اطالعات آزمون ) 95

 10/54/99 (ERPسامانه مديريت برنامه ريزی يکپارچه منابع انسانی )انتقال اطالعات  91

 15/54/99 01/51/99 كارشناسی ارشدو  ثبت نمره ميان ترم كارشناسی 92

 15/54/99 10/50/99 دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو 90

 11/54/99 51/54/99 دی نيمسال دومنظام وظيفه وروبازبينی وضعيت صدور معافيت تحصيلی مشمول  94

 11/54/99 51/54/99 بازبينی وضعيت رواديد تحصيلی دانشجويان غيرايرانی ورودی نيمسال دوم 90

 15/54/99 19/50/99 زمان امتحانات 90

 14/54/99 19/50/99 قرائت پاسخنامه 90

 21/54/99 19/50/99 ثبت نمرات تشريحی كارشناسی 99

 05/50/99 وس دو ترمهثبت نمرات در 99

 20/54/99 حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجديد نظرها توسط بانك سوال 155

 تعيين تکليف وضعيت دانشجويان مشمول نظام وظيفه 151

 ز( + ترک تحصيل)عدم مراجعه بيش شامل: اعالم پايان تحصيالت + لغو معافيت اخراجی)پايان سنوات مجا

 نيمسال( 2از 

05/54/99 05/50/99 

 تعيين تکليف وضعيت دانشجويان تبعه غيرايرانی 152

لغو رواديد تحصيلی )پايان سنوات  + شامل: اعالم پايان تحصيالت وبارگذاری مدارک در سامانه گلستان

 نيمسال( 2مجاز(  + ترک تحصيل)عدم مراجعه بيش از از 

05/54/99 29/50/99 

 19/54/99 رساله وپايان مهلت تاريخ دفاع پايان نامه  150

 20/50/99 حداكثر زمان تغيير محل خدمت مدرسان مدعو توسط سازمان مركزی 154

 19/54/99 59/54/99 تاييد درس توسط كاربران مراكز و واحدها 150

 11/50/99 19/54/99 زمان تاييد حق التدريس توسط اساتيد 150

 21/50/99 12/50/99 تاييد حق التدريس اساتيد توسط مراكز و واحدها 150

 51/50/99 22/50/99 تاييد حق التدريس اساتيد توسط استان 159

 15/50/99 52/50/99 تاييد حق التدريس توسط مدير مالی 159

ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا  02برای دروس چند گزينه ای  :دید نظر به سؤاالت و نتایج آزمونحداكثر زمان درخواست تج  

روز پس از برگزاری  15تا  0اعالم نمره می باشد و حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سواالت تشريحی هر عنوان درسی روز پس از  0

 باشد.امتحان هر عنوان درسی می

 حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به نمرات تشريحی يك هفته پس از اعالم نمرات هر درس.

 

 ارائه( و ترم تابستان )در صورت تصویب

 تاریخ موضوع ردیف

 پایان شروع

 10/54/99 11/54/99 ارائه درخواست مهمان شدن دانشجويان و تاييد توسط مركز مبدا و مقصد 115

 10/54/99 11/54/99 ارائه دروس برای مراكز 111

 20/54/99 10/54/99 ثبت نام و انتخاب واحد 112


