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 برنامه آموزشی

 95-96سال تحصیلی  دوم نیمسال

 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 

تکمیل انتخاب واحد دانشجویان 

 ظرفیت)ورودی بهمن ماه (

  9/11/95شنبه 

 شروع کالسها

 

 9/11/95شنبه 

 ترمیم واحد ) حذف و اضافه (

 

 13/11/95لغایت چهارشنبه  9/11/95شنبه 

 4/3/96 پنج شنبه لغایت  30/2/96شنبه  96-97 اولانتخاب واحد نیمسال 

 

موزشی بهمراه تایید گروه حذف آدرخواست 

  و دانشکده 

 6/3/96حداکثر تا شنبه 

 

خاص دانشجویان کارشناسی ، حذف ترم 

بهمراه مستندات و بعد از آن  94ارشد ورودی 

 و تاییدگروه ودانشکده 

 

 6/3/96حداکثر تا شنبه 

 12/3/96جمعه  پایان کالسها 

 امتحانات پایان نیمسال 

 

 01/04/96لغایت دوشنبه  13/03/96شنبه 

 

جهت کسب اطالع کامل از جزئیات برنامه تقویم آموزشی و  دانشجویان تحصیالت تکمیلی( یادآوری می شود 1

تحصیالت تکمیلی                     تقویم   نت آموزشی                 معاو یت دانشگاه                    سایر مقررات ، به سا

 مراجعه فرمایند .  95-96آموزشی 

 

، به منظور اطالع از تغییرات جدید در آئین نامه های دوره  کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی( الزم است 2

تحصیالت تکمیلی        معاونت آموزشی                           دانشگاه  های کارشناسی ارشد و دکتری ، به سایت

 مراجعه و آنها را مطالعه نمایند .
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 بسمه تعالی
 95-96تقویم آموزشی دانشگاه در نیمسال های اول و دوم 

 )دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (

 95-96نیمسال اول 

 16/7/95لغايت   3/7/95 درگروههاي مجري دكتري جامع دکتری نوبت اول( آزمون 1

 15/8/95 دانشجويان دكتري آزمون جامع نوبت اول(مهلت ارسال صورتجلسه نمره 2

 17/7/95حداكثر  تا  ) ترم پنجم (93ورودی( ارائه فرم تمديد سنوات خــــاص دانشجويان كارشناسي ارشد 3

 8/95/ 29تا حداكثر  دكتريو  94ارشدتصويب شده دانشجويان كارشناسي  پروپوزال های( مهلت ارسال صورتجلسه 4

  30/11/95تاحداكثر 95ورودی مهر( ارائه فرم تعيين استادراهنما خاص دانشجويان دكتري 5

، بايد  تا قبل ازاتمام دورهپس از گذراندن دروس آموزشي دوره تحصيلي ، هرترم  مقطع کارشناسی ارشد( دانشجويان 6

 را در سيستم گلستان ثبت نام نمايند. ادامه پایان نامهجهت ثبت پايان نامه وپس از آن ، 

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

 

ه به بايستي هر ترم تا قبل از اتمام دوردوره  تحصيلي ، دروس آموزشی پس از گذراندن  مقطع دکتری( دانشجويان 7

 ترتيب به شرح ذيل عمل نمايند:

تحت عنوان  4610010ب( درس با كد شماره  موفقيت در آزمون مربوطه انتخاب نمايند.الف( درس امتحان جامع را تازمان 

واحدهای )پروپوزال( را تازمان دفاع وتصويب پروپوزال انتخاب نمايند.ج(دفاع از پیشنهاد رساله ویژه دانشجویان دکترا

 الزامي است. دفاع از رسالهرم تا قبل از در هر تادامه رساله د(اخذ  را تازمان اخذ كامل ان انتخاب نمايند. رساله دوره

 

 30/11/95 كه در ترم جاري سنوات آنها به اتمام مي رسد . از پایان نامه و رساله های تحصیالت تکمیلی(آخرين مهلت دفاع 8

 30/11/95حداكثر تا  کمیسیون موارد خاصاز  تمدید سنوات، جهت مجوز  اتمام سنوات( درخواست دانشجويان 9

 

 95-96نیمسال دوم  

 13/11/95حداكثر تا  (  فقط ترم دهم)  91ورودی دانشجويان دوره دكتري  تمدید سنوات خاص( ارائه فرم 1

 درگروه هاي مجري جامع دکتری نوبت دوم( آزمون 2
لغايت  2/11/95

14/11/95 

 15/12/95تاحداكثر  نوبت دوم دانشجويان دكتري صورتجلسه نمره آزمون جامع(مهلت ارسال 3

و رساله هاي تحصيالت تكميلي كه در ترم جاري سنوات آنها به اتمام  مهلت دفاع از پایان نامه های(آخرين 4

 مي رسد. 
 31/6/96حداكثر تا 

 31/4/96حداكثر تا کمیسیون موارد خاص، از  تمدید سنوات دوره  تحصیلی،  جهت اخذ مجوز اتمام سنواتدرخواست دانشجويان ( 5
، بايد  هرترم تا قبل از اتمام دورهپس از گذراندن دروس آموزشي دوره تحصيلي ،  مقطع کارشناسی ارشد( دانشجويان 6

بعهده را در سيستم گلستان ثبت نام نمايند.)در غيراينصورت عواقب آن  ، ادامه پایان نامهوپس از آن  ثبت پایان نامهجهت 

 مي باشد. ( شخص دانشجو
 

دوره  تحصيلي ، بايستي هر ترم تا قبل از اتمام دوره به ترتيب دروس آموزشی پس از گذراندن  مقطع دکتریدانشجويان ( 7

 به شرح ذيل عمل نمايند:

تحت عنوان  4610010الف( درس امتحان جامع را تازمان موفقيت در آزمون مربوطه انتخاب نمايند. ب( درس با كد شماره 

واحدهای )پروپوزال( را تازمان دفاع وتصويب پروپوزال انتخاب نمايند.ج(جویان دکترادفاع از پیشنهاد رساله ویژه دانش

 الزامي است. دفاع از رسالهدر هر ترم تا قبل از ادامه رساله را تازمان اخذ كامل ان انتخاب نمايند. د(اخذ  رساله دوره

 

 درگروهاي مجري نوبت سوم(آزمون جامع دكتري 8
لغايت  3/3/96

15/3/96 
 15/4/96 ( مهلت ارسال صورتجلسه نمره آزمون جامع نوبت سوم دانشجويان دكتري9
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