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  انتخاب واحد دانشجويان

  دانشجويان جديدالورودواحد انتخاب 

 11/11/93شنبه  شروع کالسها

  (حذف و اضافه)ترميم واحد 

 93/  7/  11   چهارشنبه امتحان پيش ترم

  حذف تکدرس

 (1394-95)تخاب واحد ترم اول سال تحصيلي بعد ان

 ترم جاري و ارزشيابي اساتيد
 

 13/3/94 نبهچهارش پايان کالسها

 امتحانات
 11/3/94 شنبهدو لغايت  11/3/94 شنبه: امتحانات عمومي

 31/3/94 يکشنبهلغايت   19/3/94 سه شنبه: امتحانات اختصاصي

 

 اطالعات تکميلي
(ترم دهم )  98 دوره دكتري ورودي دانشجويان فرم تمديد سنوات خاصارائه ( 1 11/11/89حداكثر تا    

39ورودي مهرماه براي دانشجويان دكتري  استاد راهنماتعيين ارائه فرم ( 2 93/11/89حداكثر تا    

دانشجويان دكتري جامع نوبت دوممهلت ارسال صورتجلسه نمره آزمون (9 11/12/89  تاحداكثر    

تحصيالت تكميلي در ترم دوممهلت دفاع از پايان نامه هاي و رساله هاي آخرين (4 1/4/84حداكثر تا    

كميسيون موارد خاصاز تحصيلي ،  دوره  جهت اخذ مجوز تمديد سنوات ، دانشجويان اتمام سنوات درخواست( 1   

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

.نمايند ثبت نامگلستان پايان نامه را در سيستم ادامه  نامه وپس از آن ،  
 

در انتظار آزمون  بايد ، قبل از اتمام دورهتا  هرترم،  تحصيلي دوره دروس آموزشيپس از گذراندن  مقطع دكتريدانشجويان ( 7

.نمايند امگلستان ثبت نرا در سيستم ادامه پايان نامه ، واحدهاي پايان نامه و پس از اخذ تمام اخذ واحد پايان نامه و پس از آن ، جامع   
 

درگروهاي مجرينوبت سوم  آزمون جامع دكتري(9 19/9/84لغايت  2/9/84   

دانشجويان دكترينمره آزمون جامع نوبت سوم مهلت ارسال صورتجلسه ( 8  1/4/84  

 

 ساعات تشکيل کالس

 ساعت پنجم  کالس ساعت چهارم کالس ساعت سوم کالس ساعت دوم کالس ساعت اول کالس تاريخ

 11:99 – 09:99 15:99 – 17:99 13:99 – 15:99 9:39 – 11:39 7:39 – 9:39 ر لغایت اسفنداز شهریو

 17:39 – 19:39 15:39 – 17:39 13:39 - 15:39 9:39 – 11:39 7:39 – 9:39 از فروردین لغایت خرداد

 

 


