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 ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری جدیدالورود

 ث -ت  –پ  –ب  –الف  61/1/39یکشنبه          

 ز -ر –ذ  –د  –خ  –ح  –چ  –ج  61/1/39دوشنبه          

 ق -ف  –غ  -ع -ظ -ط –ض  –ص  –ش  –س  61/1/39سه شنبه       

 ی -ه  –و  –ن  –م  –ل  –گ  –ک  63/1/19چهارشنبه     
 

  انتخاب واحد دانشجویان

  انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود

 22/1/39شنبه  شروع کالسها

  (حذف و اضافه)ترميم واحد 

 39/  1/  61   چهارشنبه امتحان پيش ترم

  حذف تکدرس

 62/61/39 جمعه  پایان کالسها

 امتحانات
 61/61/39 دوشنبه لغایت  69/61/39شنبه : امتحانات عمومی

 21/61/39 یکشنبهلغایت   61/61/39 سه شنبه: امتحانات اختصاصی

 

 اطالعات تکميلی

درگروههاي مجري دكتري نوبت اولآزمون جامع دكتري ( 1 11/7/33لغايت    3/7/33   

(ترم نهم )  93ورودي  دوره دكتري خاص دانشجويان تمديد سنواتارائه فرم ( 2 11/7/33حداكثر  تا     

(ترم پنجم )  31ورودي دانشجويان كارشناسي ارشد خــــاص  تمديد سنوات فرمارائه ( 3 11/7/33حداكثر  تا     

دكتري 32كارشناسي ارشد  تصويب شده دانشجويانصورتجلسه پروپوزال هاي  مهلت ارسال( 4 33/9/33حداكثر  تا    

33خاص دانشجويان دكتري ورودي  تعيين استادراهنماارائه فرم ( 1  
نيمسال اول  33/11/33حداكثر تا

34-33  

ثبت ، بايد جهت هرترم تا قبل اتمام دوره تحصيلي ، پس از گذراندن دروس آموزشي دوره مقطع كارشناسي ارشد  دانشجويان( 6

.را در سيستم گلستان ثبت نام نمايند ادامه پايان نامهوپس از آن ،  پايان نامه  
 

انتظار  ، بايد درهرترم تا قبل از اتمام دوره تحصيلي ،  دوره  دروس آموزشيراندن پس از گذ مقطع دكتريدانشجويان ( 7

سيستم گلستان را در ادامه پايان نامه  و پس از اخذ تمام واحدهاي پايان نامه ،اخذ واحد پايان نامه ،  پس از آنو آزمون جامع 

.نمايند نامثبت   

 

دانشجويان دكتري اول  نوبت صورتجلسه نمره آزمون جامعمهلت ارسال ( 9  11/9/33  

درگروه هاي مجري نوبت دومآزمون جامع دكتري ( 3 11/11/33لغايت  3/11/33   

در ترم اول رساله هاي تحصيالت تكميليو دفاع از پايان نامه آخرين مهلت (13  33/11/33  

اصكميسيون موارد خجهت مجوز تمديد سنوات از ، درخواست دانشجويان اتمام سنوات ( 11 33/11/33تا حداكثر    


