
  بسمه تعالي                                       
  94-95تقويم آموزشي دانشگاه درنيمسال هاي اول و دوم                                          

   )دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري                                   ( 
  

  94-95نيمسال اول 
  

  15/7/94  لغايت  3/7/94  درگروههاي مجري دكترياول آزمون جامع دكتري نوبت ) 1
  15/7/94حداكثر  تا    )ترم پنجم  ( 92وروديدانشجويان كارشناسي ارشد  خــــاص فرم تمديد سنواتارائه ) 2
  30/8/94حداكثر  تا    دكتري93تصويب شده دانشجويان كارشناسي ارشد صورتجلسه پروپوزال هاي مهلت ارسال) 3

 30/11/94حداكثر تا  94 خاص دانشجويان دكتري ورودي مهرتعيين استادراهنمارم ارائه ف) 4
  94-95نيمسال اول 

، هرترم تا قبل ازاتمام دوره پس از گذراندن دروس آموزشي دوره تحصيلي ،  مقطع كارشناسي ارشد دانشجويان) 5
  .ستان ثبت نام نمايند را در سيستم گلادامه پايان نامه وپس از آن ، ثبت پايان نامهبايد جهت 

  . )در غيراينصورت عواقب آن بعهده شخص دانشجو مي باشد (
  

، بايد هرترم تا قبل از اتمام دوره  دوره  تحصيلي ، دروس آموزشي پس از گذراندن مقطع دكتريدانشجويان ) 6
را در  ادامه رساله و پس از اخذ تمام واحدهاي رساله ،اخذ واحد رساله  ، پس از آنو  انتظار آزمون جامع در

  )در غيراينصورت عواقب آن بعهده شخص دانشجو مي باشد( . نمايندسيستم گلستان ثبت نام
  

  15/8/94  دانشجويان دكتريصورتجلسه نمره آزمون جامع نوبت اول  مهلت ارسال ) 7

 لغايت 3/11/94   درگروه هاي مجريآزمون جامع دكتري نوبت دوم) 8
15/11/94  

  30/11/94  .ه اتمام مي رسدجاري سنوات آنها بترم در  كه رساله هاي تحصيالت تكميليو دفاع از پايان نامه آخرين مهلت )9
  30/11/94حداكثر تا   كميسيون موارد خاصدرخواست دانشجويان اتمام سنوات ، جهت مجوز تمديد سنوات از ) 10

                          
  94-95نيمسال دوم                          

  15/11/94حداكثر تا   ) ترم دهم فقط  (90  دوره دكتري ورودي دانشجويانفرم تمديد سنوات خاصارائه ) 1
  15/12/94حداكثر تا   دانشجويان دكتريجامع نوبت دوممهلت ارسال صورتجلسه نمره آزمون )2
جاري سنوات آنها به اتمام مي در ترم كه ي تحصيالت تكميلمهلت دفاع از پايان نامه هاي و رساله هاي آخرين )3

  31/6/95حداكثر تا    رسد

  31/4/95حداكثر تا  كميسيون موارد خاصدرخواست دانشجويان اتمام سنوات،  جهت اخذ مجوز تمديد سنوات دوره  تحصيلي ، از ) 4
، تا قبل از اتمام دوره  هرترمدانشجويان مقطع كارشناسي ارشد پس از گذراندن دروس آموزشي دوره تحصيلي ، ) 5

  . نمايندثبت نامگلستان رساله را در سيستم  ادامه جهت ثبت پايان نامه وپس از آن ،بايد 
  . )در غيراينصورت عواقب آن بعهده شخص دانشجو مي باشد(

  

د  باي ،قبل از اتمام دوره تا هرترم دوره تحصيلي ، دروس آموزشي پس از گذراندن مقطع دكتريدانشجويان ) 6
را در ادامه رساله ، واحدهاي رساله و پس از اخذ تمام اخذ واحد رساله و پس از آن ، در انتظار آزمون جامع 

  . )در غيراينصورت عواقب آن بعهده شخص دانشجو مي باشد(. نمايندگلستان ثبت نامسيستم 
  

  15/3/95 لغايت 3/3/95   نوبت سوم درگروهاي مجريآزمون جامع دكتري)7
  15/4/95  دانشجويان دكترينمره آزمون جامع نوبت سوم ارسال صورتجلسه مهلت ) 8

  

 
 
 
 

                                                                                                               مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه


