بسمه تعالی

تقویم جامع آموزشی دانشگاه صنعتی سهند

نیمسال اول سال تحصیلی – کاردانی وکارشناسی

رد

زمان

عنوان

1

پذیرش و ثبت نام ورودی جدید

هفته دوم لغایت هفته چهارم شهریور

2

ارسال اسامی اساتید دعوتی به همراه مدارک وسوابق تحصیلی

هفته اول ودوم شهریور

3

انتخاب واحد تحت وب (براساس تقویم آموزشی مصوب)

هفته دوم شهریور

4

بررسی انتخاب واحد نیمسال اول دانشجویان توسط اداره آموزش

هفته سوم یا چهارم شهریور

5

مهلت درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان برای نیمسال اول

حداکثر تا دو هفته قبل از شروع نیمسال اول

6

شروع کالسها

هفته سوم یا چهارم شهریور

7

بررسی حد نصاب دروس (توسط اداره آموزش و دانشکده ها)

هفته اول شروع کالسها

8

تشکیل شورای آموزشی جهت تعیین تکلیف دروس به حدنصاب نرسیده

هفته اول شروع کالسها

9

حذف واضافه

هفته دوم شروع کالسها

11

آخرین مهلت ارسال نمرات دروس معرفی به استاد دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

 31بهمن ماه

11

بررسی وضعیت دانشجویان عدم مراجعه،انصراف،انتقال و مهمانی

هفته سوم شروع کالسها

12

ارسال سمینارهاو پایان نامه های تصویب شده و پیشرفت کاردانشجویان دکتری در دانشکده به اداره تحصیالت

تا  15آبان ماه

13

صدور ابالغ آموزشی اساتیدنیمسال اول سال تحصیلی توسط اداره آموزش

آبان ماه

14

بازه ارسال قرارداد حق التدریس اساتید مدعو از طرف دانشکده ها به آموزش

آبان ماه

15

برگزاری امتحانات میان ترم

 15آبان الی  15آذر

16

حذف تکدرس

 2هفته مانده به پایان کالسها

17

تنظیم نهایی و ارسال برنامه درسی ,امتحانی و کالسی نیمسال دوم به اداره آموزش توسط دانشکده ها

یک ماه قبل از شروع امتحانات نیمسال اول

18

معرفی سرپرست امتحانات دانشکده ها از طریق دانشکده

سه هفته قبل از شروع امتحانات

19

برگزاری جلسه هماهنگی امتحانات

دو هفته قبل از شروع امتحانات

21

آخرین مهلت اعالم اسامی غیبت بیش از حد مجاز به اداره آموزش

یک هفته مانده به پایان کالسها

21

ارسال اسامی و سوابق اساتید مدعو نیمسال دوم

یک هفته مانده به پایان کالسهای نیمسال اول

22

پایان کالسها

مطابق تقویم آموزشی هر نیمسال

23

امتحان دروس عملی

هفته آخر برگزاری کالسها

24

محدوده زمانی امتحانات دروس نظری

مطابق تقویم آموزشی هر نیمسال

25

آخرین مهلت ارسال نمرات نیمسال اول به اداره آموزش توسط دانشکده ها

حداکثر تا  5روز پس ازبرگزاری امتحان

26

مهلت درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان برای نیمسال دوم

حداکثر تا دو هفته قبل از شروع نیمسال دوم

27

مهلت ارسال نمرات کارآموزی نیمسال اول

تا آخر بهمن ماه همان نیمسال تحصیلی

تکمیلی

نیمسال دوم سال تحصیلی – کاردانی وکارشناسی

رد

زمان

عنوان

1

انتخاب واحد تحت وب

مطابق تقویم مصوب

2

شروع کالسها

بهمن ماه مطابق تقویم آموزشی مصوب

3

بررسی وضعیت تحصیلی نیمسال اول دانشجویان توسط اداره آموزش

هفته اول شروع نیمسال تحصیلی

4

بررسی وضعیت دروس نیمسال دوم توسط اداره آموزش و دانشکده ها

هفته اول شروع کالسها

5

برگزاری شورای آموزشی جهت تعیین حد نصاب دروس

هفته اول شروع کالسها

6

حذف واضافه

هفته دوم شروع کالسها

7

برگزاری جلسه کمیسیون مواردخاص دانشگاه

قبل از حذف واضافه

8

بررسی وضعیت دانشجویان عدم مراجعه  ،انصراف ,انتقالی ومهمانی

هفته سوم شروع کالسها

9

آخرین مهلت ارسال نمرات دروس معرفی به استاد دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی برای نیمسال دوم
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11

درخواست ظرفیت پذیرش سال بعدمقاطع کارشناسی و کاردانی از دانشکده ها

هفته دوم دی ماه

11

درج اطالعات پذیرش دانشجو در پرتال سازمان سنجش برای سال آینده

بهمن و اسفندماه طبق اعالم سازمان سنجش

12

بازه زمانی درخواست مهمانی ,انتقالی وتغییررشته به سایردانشگاهها

اردیبهشت ماه ( پرتال اموردانشجویان)

13

ارسال سمینارهاو پایان نامه های تصویب شده و پیشرفت کاردانشجویان دکتری در دانشکده به اداره تحصیالت تکمیلی

تا  15اردیبهشت ماه

14

صدور ابالغ آموزشی اساتید برای نیمسال دوم توسط اداره آموزش

اردیبهشت ماه

15

بازه ارسال قراردادحق التدریس اساتید مدعو برای نیمسال دوم از طرف دانشکده ها

اردیبهشت ماه

16

برگزاری امتحانات میان ترم

اردیبهشت ماه

17

انتخاب واحد پروژه و کارآموزی و سمینار برای ترم تابستانی

هفته آخر اردیبهشت و هفته اول خرداد ماه

18

حذف تکدرس

دو هفته مانده به پایان کالسها

19

تنظیم نهایی و ارسال برنامه درسی ,امتحانی و کالسی نیمسال اول به اداره آموزش توسط دانشکده ها

هفته اول خرداد ماه

21

معرفی سرپرست امتحانات دانشکده ها

سه هفته قبل از شروع امتحانات

21

برگزاری جلسه هماهنگی امتحانات

دو هفته قبل از شروع امتحانات

22

آخرین مهلت اعالم اسامی غیبت بیش از حد مجاز به اداره آموزش

یک هفته مانده به پایان کالسها

23

بازه زمانی پذیرش تقاضای مهمانی برای ترم تابستان به سایر دانشگاهها

تیرماه

24

پایان کالسها

مطابق با تقویم آموزشی

25

امتحان دروس عملی

هفته آخر برگزاری کالسها

26

محدوده زمانی امتحانات دروس نظری

مطابق با تقویم آموزشی

27

آخرین مهلت اعالم نمرات نیمسال اول و تحویل لیست نمرات به اداره آموزش توسط دانشکده ها

حداکثر تا  5روز پس از برگزاری امتحان

28

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در نیمسال دوم توسط اداره آموزش

هفته سوم تیرماه

29

برگزاری جلسه کمیسیون مواردخاص

هفته آخر تیر ماه

31

آخرین مهلت اعالم نمرات کارآموزی نیمسال دوم تحصیلی

 31تیرماه

31

آخرین مهلت اعالم نمرات پروژه نیمسال دوم

پایان شهریورماه

32

آخرین مهلت ارسال نمرات دروس معرفی به استاد ترم تابستانی دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

پایان مهلت حذف واضافه نیمسال اول

 33آخرین مهلت اعالم نمرات کارآموزی ترم تابستانی

پایان مهرماه

 34آخرین مهلت اعالم نمرات پروژه کارشناسی ترم تابستانی

پایان نیمسال اول سال تحصیلی بعدی

نکات مهم:
 )1در صورتیکه دانشجو نتواند در موعد مقرر انتخاب واحد نماید ملزم خواهد بود حداکثر تا یک ماه بعد از شروع
نیمسال تحصیلی نسبت به تعیین وضعیت تحصیلی خود همراه با دالیل و مدارک به اداره آموزش مراجعه
نماید در غیر اینصورت به منزله ترک تحصیل تلقی شده و مطابق مقررات آموزشی رفتار خواهد شد.
 )2با توجه به دسترسی  on lineدانشجو به وضعیت آموزشی خود ،در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی
نظیر مغایرت درج نمره  ،عدم درج نمره  ،قرار گرفتن در وضعیت اخراجی و ...درخواست کتبی خود  ،در اسرع وقت
تسلیم اداره آموزش نماید.
 )3در صورت ناتمام ماندن نمرات دروس دانشجو در نیمسال قبل و محرز شدن مشروطی دانشجو بعد از
انتخاب واحد نیمسال جاری  ،دانشجو موظف است در اسرع وقت ضمن هماهنگی با استاد راهنما و با رعایت
پیش نیاز و هم نیاز نسبت به حذف دروس مازاد بر سقف واحد مجاز خود اقدام نماید  ،در غیر اینصورت اداره
آموزش راسا اقدام به حذف واحد اضافی دانشجو نموده و اعتراض بعدی از سوی دانشجو مورد پذیرش اداره
آموزش نخواهد بود.

