تقویم پیشنهادی آموزشی دانشگاه یاسوج در نیمسال اول 99-00
(مصوب شورای آموزشی مورخ

9999/09/99

رد

یف

فعالیت آموزشی

روز

1

انتخاب واحد (نیمسال اول( )99-88

تاریخ

ورودی  1391و ماقبل آن

1399/81/11

ورودی 1391

1399/81/11

ورودی 1390

1399/81/10

2

شورای موارد خاص

3

حذف گروههای درسی زیر کف مجاز توسط گروههای آموزشی

1311/60/22

4

بررسی برنامه درسی ( نیمسال اول( )99-88توسط دانشکدهها

1311/60/23

5

بررسی نهایی برنامه درسی ( نیمسال اول( )99-88معاون آموزشی دانشگاه

1311/60/24

0

آخرین زمان درخواست مرخصی ( نیمسال اول( )99-88

1399/81/21

7

شروع کالسها

8

شورای موارد خاص

1

حذف و اضافه (ترمیم)

 81و 1399/81/82

16

کنترل حذف و اضافه توسط گروهها

1311/67/11

11

کنترل حذف و اضافه توسط معاون آموزشی دانشکده

1311/67/26

12

امتحان زبان بسندگی ورودیهای جدید کارشناسی ارشد

13

ثبت دروس معرفی به استاد تابستان 3903

14

ثبت دروس معرفی به استاد ( نیمسال اول( )99-88

در طول نیمسال

15

مهلت ارسال فرمهای حقالتدریس دوره تابستان  18از دانشکدهها

 36مهرماه 1311

10

درخواست تغییر رشته

آبان ماه 1399

17

شورای موارد خاص

18

اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی ( )11 -66توسط دانشکدهها

1311/11/36

11

مهلت ارسال لیست اساتید مدعو (نیمسال دوم(  )99-88از دانشکدهها

پایان آذر ماه

نیمسال دوم سال

26

ثبت برنامه درسی (نیمسال دوم )99-88توسط گروههای آموزشی

1311/61/10

تحصیلی 11 -66

برنامهریزی

هفته آخر شهریور

1399/81/29
هفته آخر مهرماه

نیمه دوم مهرماه
 1399/81/11لغایت 1399/81/38

هفته آخر آبان ماه

21

ویرایش برنامه (نیمسال دوم )99-88توسط دانشکدهها

1311/61/17

22

اعمال اصالح نهایی برنامه (نیمسال دوم )99-88توسط گروههای آموزشی

1311/61/18

23

شورای موارد خاص

24

حذف اضطراری

25

شرکت دانشجویان در ارزشیابی اساتید

 1399/18/81لغایت 1399/18/10

20

صدور کارت ورود به جلسه امتحان

 1399/18/81لغایت 1399/18/10

27

پایان کالسها

1399/18/10

28

شروع امتحانات

1390/18/23

21

امتحانات عمومی

1311/16/25 -1311/16/24- 1311/16/23

31

پایان امتحانات

1399/11/89

32

شورای موارد خاص

هفته آخر دی ماه

33

آخرین مهلت ثبت نمرات ( دروس کارشناسی ارشد  ،معرفی به استاد و ادامهدار ماردانی و
کارشناسی) نیمسال تابستان )3183( 1311

1399/12/11

34

آخرین مهلت ثبت نمرات دروس عادی (کاردانی و کارشناسی) ( نیمسال اول( )99-88

1311/11/21

35

مهلت ارسال فرمهای حقالتدریس ( نیمسال اول( )99-88از دانشکدهها

1311/11/21

30
37

هفته آخر آذرماه

 10و 0911/01/ 10

آخرین مهلت ثبت نمرات دروس عادی کارشناسی ارشد ،دروس ادامهدار و معرفی به استاد کاردانی و

1311/12/15

کارشناسی) ( نیمسال اول( )99-88

1466/61/31

آخرین مهلت ثبت نمرات دروس عادی (دکتری)( نیمسال اول( )99-88
توجه:
 -1رعایت تقویم الزامی بوده و هرگونه تغییر به تصویب شورای آموزشی نیاز دارد.
 -2در ایام تعطیالت رسمی و جمعهها ،برنامه امتحانی تنظیم نگردد.
 -3ساعت شروع امتحانات پایان نیمسال :صبح  0:38و بعداز ظهر 11

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دکتر امین موسایی

تقویم پیشنهادی آموزشی دانشگاه یاسوج در نیمسال دوم 99-00
(مصوب شورای آموزشی مورخ 9999/09/99

ردیف

فعالیت آموزشی

1

انتخاب واحد (نیمسال دوم( )99-88

2

آخرین زمان درخواست مرخصی (نیمسال دوم ( )99-88

تاریخ

روز

ورودی  1391و ماقبل آن

1399/11/12

ورودی 1391

1399/11/13

ورودی 1390

1399/11/11

ورودی 1399

برنامهریزی نیمسال
اول سال تحصیلی
66 -61

1399/11/11
1311/11/10

3

شروع کالسها

4

حذف گروههای درسی زیر سقف مجاز توسط گروههای آموزشی

1311/11/18

5

بررسی برنامه درسی (نیمسال دوم ( )99-88توسط دانشکده

1311/11/11

0

بررسی برنامه درسی (نیمسال دوم ( )99-88توسط معاون آموزشی دانشگاه

1311/11/26

7

حذف و اضافه (ترمیم)

8

کنترل حذف و اضافه توسط گروهها

1399/11/20

1

کنترل حذف و اضافه توسط معاون آموزشی دانشکدهها

1399/11/29

16

شورای موارد خاص

هفته آخر بهمن ماه

11

ثبت دروس معرفی به استاد (نیمسال دوم ( )99-88

در طول نیمسال

12

شورای موارد خاص

13

مهلت ثبت نمرات دروس معرفی به استاد

14

مهلت ارسال لیست اساتید مدعو (نیمسال اول( )88-81از دانشکدهها

15

ثبت برنامه درسی (نیمسال اول( )88-81توسط گروههای آموزشی

1399/11/10

 28و 1399/11/21

هفته آخر اسفند ماه
در طول نیمسال
پایان اردیبهشت ماه 1466
1466/62/22

10

ویرایش برنامه (نیمسال اول( )88-81توسط دانشکدهها

1466/62/23

17

اعمال اصالح نهایی برنامه (نیمسال اول( )88-81توسط گروههای آموزشی

1466/62/24
پایان اردیبهشت ماه 1466

18

شورای موارد خاص

11

درخواست نقل و انتقاالت و تغییر رشته

26

آزمون بسندگی زبان

اردیبهشت1466

21

شورای موارد خاص

پایان خرداد 1466

22

حذف اضطراری

23

شرکت دانشجویان در ارزشیابی اساتید

 1188/83/11لغایت 1188/83/21

24

صدور کارت ورود به جلسه امتحان

 1188/83/11لغایت 1188/83/21

25

پایان کالسها

1188/83/28

20

شروع امتحانات

1188/83/21

27

امتحانات عمومی

 1466/63/24و  1466/63/ 25و 1466/63/20

28

پایان امتحانات

1188/81/18

21

شورای موارد خاص

پایان تیر ماه 1466

36

انتخاب واحد دوره تابستان ،میهمانی 113

31

آخرین مهلت ثبت نمرات دروس عادی (کاردانی و کارشناسی) (نیمسال دوم ( )99-88

1466/64/24

32

مهلت ارسال فرمهای حقالتدریس (نیمسال دوم ( )99-88از دانشکدهها

1466/63/31

33

شورای موارد خاص

34

آخرین مهلت ثبت نمرات دروس عادی کارشناسی ارشد و دروس ادامهدار و معرفی به استاد کارشناسی
و کاردانی)

1466/60/31

35

آخرین مهلت ثبت نمرات دروس عادی (دکتری)

1466/60/31

اردیبهشت ماه 1466

 89و 1188/83/18

هفته آخر خردادماه 1466

هفته دوم شهریور ماه 1466

توجه:
 -1رعایت تقویم الزامی بوده و هرگونه تغییر به تصویب شورای آموزشی نیاز دارد.
 -2در ایام تعطیالت رسمی و جمعهها برنامه امتحانی تنظیم نگردد.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 -3ساعت شروع امتحانات پایان نیمسال :صبح  80:88و بعداز ظهر 11
 -1در ایام ماه مبارک رمضان امتحانات فقط در نیم روز صبح برنامه ریزی می شود.

دکتر امین موسایی

