معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
اداره کل امور آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97
 -1فعالیتهای کلی
تاریخ

شرح فعالیت
ثبت نام دانشجویان مهمان

تا چهارشنبه

1396/11/11

شروع نیمسال

شنبه

1396/11/14

پایان کالسها

چهارشنبه

1397/03/16

امتحانات دروس عملی

شنبه  1397/3/5تا چهارشنبه 1397/3/16

امتحانات پایان نیمسال

یکشنبه  1397/03/27تا یکشنبه 1397/04/10

برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه و رساله

تا چهارشنبه  1397/4/27و از شنبه  1397/6/3تا شنبه 1397/6/31

 -2امتحانات پایان ترم دروس عمومی و پایه
روز ساعت

8-10

10-12

یکشنبه

-

زبان عمومی

14-16

97/3/27

16-18

 -تاریخ امامت

 -تفسیر موضوعی قرآن

-تاریخ تحلیلی صدر

 -تفسیر موضوعی نهج البالغه

اسالم
دوشنبه

 -اندیشه اسالمی 1

 -اندیشه اسالمی 2

اخالق اسالمی ،فلسفه

انقالب اسالمی ایران ،اندیشه

97/3/28

 -انسان در اسالم

 -حقوق اجتماعی و

اخالق ،آیین زندگی

سیاسی امام خمینی (ره) ،آشنایی با

سیاسی در اسالم

عرفان عملی اسالم

قانون اساسی جمهوری اسالمی،
آشنایی با دفاع مقدس

سه شنبه

دانش خانواده و

فرهنگ و تمدن

97/3/29

جمعیت

اسالم و ایران

پنج شنبه

-

فیزیک و فیزیک

97/4/4

-

-

عمومی

97/3/31
دوشنبه

-

فارسی عمومی

-

-

ریاضیات و ریاضی

-

عمومی

* در زمان برگزاری امتحانات دروس عمومی کارشناسی ،برگزاری امتحانات مقاطع تحصیالت تکمیلی بالمانع است.
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 -3زمانبندی فعالیتهای دانشجویی
تاریخ

شرح فعالیت

انتخاب واحد

دوشنبه

1396/11/9

ورودیهای  93و قبل

سه شنبه

1396/11/10

ورودیهای 94

چهارشنبه

1396/11/11

ورودیهای 95

پنج شنبه

1396/11/12

ورودیهای 96

جمعه

1396/11/13

تمامی ورودیها
1396/11/14

شروع نیمسال

شنبه

حذف و اضافه

دوشنبه  1396/11/23تا چهارشنبه 1396/11/25

ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه

سه شنبه 1397/03/1تا پنج شنبه 1397/03/10
1397/03/02

پایان مهلت حذف تکدرس

چهارشنبه

امتحانات دروس عملی

شنبه  1397/3/5تا چهارشنبه 1397/3/16

پایان کالسها

چهارشنبه

1397/03/16

آخرین مهلت درخواست تمدید سنوات برای نیمسال بعد

چهارشنبه

1397/4/20

امتحانات پایان نیمسال

یکشنبه  1397/03/27تا یکشنبه 1397/04/10

برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه و رساله

تا چهارشنبه  1397/4/27و از شنبه  1397/6/3تا شنبه
1397/6/31

 -4زمانبندی فعالیتهای اساتید
تاریخ

شرح فعالیت
شروع کالسها

شنبه

1396/11/14

تکمیل و ارسال فرمهای حق التدریس به دانشکده

چهارشنبه

1396/12/23

امتحانات دروس عملی

شنبه  1397/3/5تا چهارشنبه 1397/3/16

پایان مهلت ارسال لیست غیبت 3/16

چهار شنبه

1397/03/9

پایان کالسها

چهارشنبه

1397/03/16

شروع امتحانات

یکشنبه

1396/3/27

پایان امتحانات

شنبه

1397/04/10

آخرین مهلت ورود و ثبت نهایی نمرات

چهارشنبه

1397/04/20

آخرین مهلت ثبت نمرات دروس پروژه کارشناسی و سمینار کارشناسی

چهارشنبه

1396/5/31

ارشد
تا چهارشنبه  1397/4/27و از شنبه

برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه و رساله

 1397/6/3تا شنبه 1397/6/31
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 -5زمانبندی فعالیتهای دانشکده
تاریخ

شرح فعالیت
تعریف دروس بر روی سامانه

تا چهارشنبه 1396/11/4

آغاز نیمسال تحصیلی

شنبه 1396/11/14

حذف و اضافه

دوشنبه  1396/11/23تا چهارشنبه 1396/11/25

ارسال نامه مشروطی و اخراجی دانشجویان به اداره کل آموزش

تا چهارشنبه 1396/12/9

مهلت تکمیل و ارسال برنامه هفتگی اساتید

چهارشنبه 1396/12/2

مهلت تکمیل و ارسال فرمهای حق التدریس

چهارشنبه 1397/1/22

مهلت معرفی اساتید منتخب دانشکده و گروههای آموزشی

چهارشنبه 1397/1/29

مهلت درخواست و ثبت مدرسان مدعو برای نیمسال بعد

چهارشنبه 1397/2/19

مهلت ارسال برنامه درسی نیمسال بعد به اداره کل آموزش

چهارشنبه 1397/3/23

پایان مهلت حذف تکدرس

تا چهارشنبه 1397/03/02

ارسال لیست غیبت  3/16به اداره کل آموزش

تا چهارشنبه 1397/3/16

ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه

سه شنبه  1397/03/1تا پنج شنبه 1397/03/10

پایان کالسها

تا چهارشنبه 1397/3/16

امتحانات پایان نیمسال

یکشنبه  1397/03/27تا یکشنبه 1397/04/10

آخرین مهلت درخواست تمدید سنوات

تا چهارشنبه 1397/4/20

پایان مهلت ارسال لیست دانشجویان غایب در جلسه امتحانی

تا چهارشنبه 1397/4/13

برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه و رساله

تا چهارشنبه  1397/4/27و از شنبه  1397/6/3تا
شنبه 1397/6/31

 -6زمانبندی فعالیتهای دفتر استعدادهای درخشان
شرح فعالیت

تاریخ

تاریخ شروع

شرح عملیات

تاریخ
پایان

جشن تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان

96/11/1

96/12/1

اطالع رسانی فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه های کشور

96/10/1

97/4/1

فراخوان دانشگاه ایالم جهت پذیرش دانشجویان استعداد درخشان به سراسر کشور

96/12/1

97/3/20

بررسی پرونده متقاضیان توسط گروه های مربوطه

97/3/20

97/4/31

پذیرش و ثبت نام متقاضیان در پرتال سازمان سنجش

97/5/1

97/6/1

پذیرش و ثبت نام دانشجویان در دانشگاه ایالم

97/6/20

97/6/31
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