
 بسمه تعالی

 95-96اول  مسالیندانشگاه در تحصیالت تکمیلی تقویم آموزشی 

 )دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (

 

 

 24/6/95 هلغایت چهارشنب 20/6/95شنبه  95 جدید سال ورودی انتخاب واحد دانشجویان 
 20/6/95شنبه  شروع کالسها

 24/6/95چهارشنبه لغایت  20/6/95شنبه  فه (و واضا ترمیم واحد )حذف
 16/7/95لغایت  3/7/95 زمون جامع دکتری نوبت اول در گروههای مجری دکتریآ

 15/8/95 مهلت ارسال صورتجلسه نمره آزمون جامع نوبت اول دانشجویان دکتری

 17/7/95حداکثر تا  ) ترم پنجم ( 93ارائه فرم تمدید سنوات خاص دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 

و  93ارسال صورتجلسه پروپوزال های تصویب شده دانشجویان کارشناسی ارشد مهلت 

 دکتری
 29/8/95حداکثر تا 

 24/9/95لغایت چهارشنبه  14/9/95یکشنبه  (95اول ترم ارزشیابی اساتید در ترم جاری )
 24/9/95لغایت چهارشنبه  20/9/95شنبه  95-96انتخاب واحد نیمسال دوم 

 4/10/95حداکثر تا شنبه  درخواست حذف آموزشی
 4/10/95حداکثر تا شنبه  درخواست حذف ترم دانشجویان کارشناسی ارشد

 10/10/95جمعه  یپایان کالسها و آخرین مهلت ثبت غیبت کالس
 26/10/95لغایت یکشنبه  11/10/95شنبه  نیمسالامتحانات پایان 

 6/11/95لغایت  مهلت ثبت نمرات پایان ترم
 روز 10از روز غیبت امتحان حداکثر به مدت  پزشکیدرخواست حذف 

 30/11/95حداکثر تا  95ارائه فرم تعیین استاد راهنما خاص دانشجویان دکتری ورودی مهر 
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله های تحصیالت تکمیلی که در ترم جاری سنوات آنها 

 به اتمام می رسد
30/11/95 

 30/11/95حداکثر تا  اتمام سنوات ، جهت مجوز تمدید سنوات از کمیسیون موارد خاصدرخواست دانشجویان 
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پس از گذراندن دروس آموزشی دوره تحصیلی ، هرترم تا 

قبل از اتمام دوره ، باید جهت ثبت پایان نامه و پس از آن ، ادامه پایان نامه را در سیستم 

 ) در غیراینصورت عواقب آن بعهده شخص دانشجو می باشد ( نمایند.گلستان ثبت نام 
 

دانشجویان مقطع دکتری پس از گذراندن دروس آموزشی دوره تحصیلی ، هرترم تا قبل از 

اتمام دوره ، باید در انتظار آزمون جامع و پس از آن ، اخذ واحد رساله و پس از اخذ تمام 

سیستم گلستان ثبت نام نمایند ) در غیراینصورت عواقب  واحدهای رساله ، ادامه رساله را در

 آن بعهده شخص دانشجو می باشد (

 

 


