
 دانشگاه میبد 89-89 اولتقویم آموزشی نیمسال 
 تا تاریخ از تاریخ مجری فعالیت آموزشی

 02/20/79 02/20/79 داًشجَ اًتخاب ٍاحذ داًشجَیاى در ساهاًِ آهَسشی گلستاى در توام هقاطغ

 20/22/79 02/20/79 داًشجَ/استاد )پایاى آى در ّفتِ شاًشدّن( ّاشزٍع کالس

 ---- 02/20/79 کارشٌاس آهَسش داًشکذُ (220غیاب اٍلیِ )گشارش  صذٍر لیست حضَر ٍ

 22/29/79 22/29/79 داًشجَ تزهین )حذف ٍ اضافِ( کلیِ هقاطغ تحصیلی

ّای سیز ّای درسی ٍ ارسال دالیل تَجیْی اتقای گزٍُحذف ٍ ادغام گزٍُ

 حذ ًصاب جْت طزح در شَرای آهَسشی داًشگاُ
 22/29/79 20/29/79 کارشٌاس آهَسش داًشکذُ

 ---- 29/29/79 کارشٌاس آهَسش داًشکذُ (200صذٍر لیست حضَر ٍ غیاب ًْایی )گشارش 

 20/29/79 29/29/79 داًشجَ کٌتزل لیست درٍس ثثت شذُ داًشجَ در ًیوسال جاری

 22/29/79 ---- کارشٌاس داًشکذُ ارسال تزًاهِ ّفتگی اػضای ّیأت ػلوی تِ دفتز ًظارت ٍ ارسیاتی

 اخذ کارشٌاسی پزٍصُ هؼزفی تِ استاد ٍ کارآهَسی، ًوزُ قفل ٍ ثثت هْلت پایاى

 70-79 دٍم لاًیوس در شذُ
 21/9/79 ---- استاد/داًشکذُ/آهَسش

ّای تحصیالت تکویلی تِ هٌظَر ػذم ًاهِپایاى پایاى هْلت تزگشاری دفاع

 ًیاس تِ ثثت ًام داًشجَ در ًیوسال جاری
 02/29/79 ---- استاد/داًشجَ

 1/20/79 00/29/79 استاد ّای آهَسشیالتذریس( تِ گزٍُتحَیل لیست ساػت تذریس اساتیذ )فزهْای حق

 00/27/79 00/29/79 داًشجَ ٍ حذف تزم قَاًیي آهَسشی قالةحذف اضطزاری یک درس در 

 02/20/79 22/20/79 داًشجَ/داًشکذُ/آهَسش هقطغ کارشٌاسیدر آغاس ًقل ٍ اًتقاالت داًشجَیاى 

 20/20/79 1/20/79 هذیز گزٍُ آهَسشی التذریس( تِ رئیس داًشکذُتحَیل لیست ساػت تذریس اساتیذ )فزهْای حق

 00/20/79 20/20/79 رئیس داًشکذُ التذریس تِ هؼاًٍت آهَسشی داًشگاُارسال فزم تأییذ شذُ ساػات حق

 20/27/79 27/20/79 داًشجَ/استاد اهتحاًات هیاى تزم

تؼییي درٍس قاتل اخذ تزای ثثت ًام هقذهاتی ًیوسال تؼذ ٍ فؼال ًوَدى 

 درٍس در ساهاًِ آهَسشی گلستاى در تواهی هقاطغ
 02/20/79 27/20/79 هذیز گزٍُ آهَسشی

 00/27/79 29/27/79 داًشجَ پاسخگَیی داًشجَ تِ فزم ارسشیاتی استاد در سیستن گلستاى

 00/27/79 29/27/79 داًشجَ در کلیِ هقاطغ تحصیلی 79-70ثثت ًام هقذهاتی ًیوسال دٍم 

 21/22/79 22/22/79 استاد هشاٍر در سیستن آهَسشی گلستاى داًشجَیاى اصالح ٍ تأییذ ثثت ًام هقذهاتی

 00/22/79 20/22/79 هذیز گزٍُ آهَسشی ٍرٍد تزًاهِ ّفتگی درٍس ًیوسال تؼذی در ساهاًِ آهَسشی گلستاى

 20/22/79 20/22/79 داًشکذُ ٍ غیاب اهتحاًات صذٍر لیست حضَر

 09/22/79 21/22/79 داًشکذُداًشجَ/استاد/ اهتحاًات پایاى تزم

 رٍس پس اس تزگشاری اهتحاى 9 استاد ٍرٍد ًوزات هقطغ کارشٌاسی

 پس اس ثثت ًوزاترٍس  0 استاد/داًشکذُ/آهَسش تأییذ ٍ قفل ًوزات هقطغ کارشٌاسی پس اس رسیذگی تِ اػتزاضات داًشجَیاى

 0ٍ-0ُ؛ 0-0؛ 2-2؛ 2-0 شوارُ تکویل کارتزگْای
هذیز گزٍُ/دفتز ًظارت ٍ 

 ارسیاتی/رئیس داًشکذُ
07/22/79 0/22/79 

 02/20/79 ---- استاد/داًشکذُ/آهَسش 79-70اٍلقفل ًوزات کارآهَسی، پزٍصُ ٍ هؼزفی تِ استاد ًیوسال 

ّای تحصیالت تکویلی تِ هٌظَر ػذم ًاهِپایاى پایاى هْلت تزگشاری دفاع

 79-70 دٍمًیاس تِ ثثت ًام داًشجَ در ًیوسال 
 00/20/79 ---- استاد/داًشجَ

 00/2/70 ---- استاد ًوزات هقطغ تحصیالت تکویلیٍرٍد 

 02/2/70 ---- استاد/داًشکذُ/آهَسش ٍ قفل ًوزات هقطغ تحصیالت تکویلیتأییذ 

 


