
 بسمه تعالی

 98-97تقویم آموزشی دانشگاه در نیمسال های اول و دوم 

 )دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (

 98-97نیمسال اول 

 15/7/97لغايت   1/7/97 درگروههاي مجري دكتري جامع دکتری نوبت اول( آزمون 1

 15/8/97 دانشجويان دكتري آزمون جامع نوبت اول(مهلت ارسال صورتجلسه نمره 2

 17/7/97حداكثر  تا  ) ترم پنجم (95ورودی( ارائه فرم تمديد سنوات خــــاص دانشجويان كارشناسي ارشد 3

 29/8/97حداكثر تا  و دكتري 96ارشدتصويب شده دانشجويان كارشناسي  پروپوزال های( مهلت ارسال صورتجلسه 4

  30/11/97حداكثرتا 97ورودی مهر( ارائه فرم تعيين استادراهنما خاص دانشجويان دكتري 5

، بايد جهت ثبت پايان نامه وپس از آن، تا قبل ازاتمام دورهپس از گذراندن دروس آموزشي دوره تحصيلي، هرترم  مقطع کارشناسی ارشد،( دانشجويان 6

 پايان نامه را ندارد(.)دانشجو بدون تصويب پروپوزال حق برداشتن ادامه پايان نامه را در سيستم گلستان ثبت نام نمايند.

 ب آن بعهده شخص دانشجو مي باشد(.)در غيراينصورت عواق 

 

 دوره  تحصيلي، بايستي هر ترم تا قبل از اتمام دوره به ترتيب به شرح ذيل عمل نمايند:دروس آموزشی پس از گذراندن  مقطع دکتری( دانشجويان 7

جامع را اخذ نمايند. ب( درس با كد شماره در صورتيکه در اولين امتحان جامع پس از اتمام دوره آموزشي شركت نمي كنند حتماً بايستي در انتظار امتحان  الف(

را تا زمان دفاع و تصويب پروپوزال انتخاب نمايند. ج( دانشجويي كه از  دفاع از پیشنهاد رساله ویژه دانشجویان دکترا)پروپوزال(تحت عنوان  4610010

تا انتهای ترم ششم دانشجو موفق به پروپوزال خود دفاع ننموده و پروپوزال مصوب ندارد، حق برداشتن واحدهاي رساله را ندارد و در صورتيکه حداكثر 

 اخذ ادامه رساله در هر ترم تا قبل از دفاع از رساله الزامي است. رساله، اخذ واحدهای پس ازطبق مقررات اخراج مي گردد. د(  تصویب پروپوزال نشود

 

 30/11/97 (آخرين مهلت دفاع از پايان نامه و رساله هاي تحصيالت تکميلي كه در ترم جاري سنوات آنها به اتمام مي رسد .8

 30/11/97حداكثر تا  كميسيون موارد خاص( درخواست دانشجويان اتمام سنوات، جهت مجوز تمديد سنوات از 9

 98-97نیمسال دوم  

 14/11/97حداكثر تا  (  فقط ترم دهم)  93ورودیدانشجويان دوره دكتري  تمدید سنوات، خاص( ارائه فرم 1

 15/11/97لغايت  1/11/97 درگروه هاي مجري جامع دکتری نوبت دوم( آزمون 2

 15/12/97حداكثر تا نوبت دوم دانشجويان دكتري جامعصورتجلسه نمره آزمون (مهلت ارسال 3

 31/6/98حداكثر تا  و رساله هاي تحصيالت تکميلي كه در ترم جاري سنوات آنها به اتمام مي رسد.  مهلت دفاع از پایان نامه های(آخرين 4

 31/4/98حداكثر تا کمیسیون موارد خاص، از تمدید سنوات دوره  تحصیلی،  جهت اخذ مجوز اتمام سنوات( درخواست دانشجويان 5

، وپس از آن ثبت پایان نامه، بايد جهت هرترم تا قبل از اتمام دورهپس از گذراندن دروس آموزشي دوره تحصيلي،  مقطع کارشناسی ارشد( دانشجويان 6

بعهده )در غيراينصورت عواقب آن برداشتن پايان نامه را ندارد()دانشجو بدون تصويب پروپوزال حق در سيستم گلستان ثبت نام نمايند. را  ادامه پایان نامه

 مي باشد(. شخص دانشجو

 

 مل نمايند:عدوره  تحصيلي، بايستي هر ترم تا قبل از اتمام دوره به ترتيب به شرح ذيل  پس از گذراندن دروس آموزشي مقطع دکتری( دانشجويان 7

را اخذ نمايند. ب( درس با كد  انتظار امتحان جامعدر صورتيکه در اولين امتحان جامع پس از اتمام دوره آموزشي شركت نمي كنند حتماً بايستي در  الف(

انشجويي كه از را تا زمان دفاع و تصويب پروپوزال انتخاب نمايند. ج( د دفاع از پیشنهاد رساله ویژه دانشجویان دکترا)پروپوزال(تحت عنوان  4610010

انتهای ترم ششم دانشجو موفق به تصویب پروپوزال خود دفاع ننموده و پروپوزال مصوب ندارد، حق برداشتن واحدهاي رساله را ندارد و در صورتيکه حداكثر تا 

 از دفاع از رساله الزامي است.در هر ترم تا قبل  اخذ ادامه رساله پس از اخذ واحدهای رساله،مقررات اخراج مي گردد. د(  پروپوزال نشود طبق

 

 مهم 

 زمانبندي شروع كالسها و امتحانات براساس تقويم آموزشي كل دانشگاه مي باشد. الف(

 زمانبندي ثبت نام اينترنتي و تحويل مدارک بطور جداگانه از طريق سايت دانشگاه اطالع رساني مي گردد. ب(

 توصيه مي گردد، آئين نامه ها به دقت مطالعه و براي رفع ابهام احتمالي به گروه مربوطه مراجعه گردد. ج(

 

 

 

 


