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 49-49 نيمسال اول

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

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

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

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

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

 33-34اول 

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

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

، هرترم تا قبل از اتمام دوره تحصيلي ،  دوره  دروس آموزشيپس از گذراندن  مقطع دكتريدانشجويان ( 7

 و پس از اخذ تمام واحدهاي پايان نامه ،اخذ واحد پايان نامه ،  پس از آنو انتظار آزمون جامع  بايد در

 .نمايند نامسيستم گلستان ثبت را در ادامه پايان نامه 

 

 11/9/33 دانشجويان دكتري نوبت اول  جامعصورتجلسه نمره آزمون مهلت ارسال ( 9

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

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

 33/11/33تا حداكثر  كميسيون موارد خاصجهت مجوز تمديد سنوات از ، درخواست دانشجويان اتمام سنوات ( 11

 

 49-49نيمسال دوم                     
 

 11/11/33حداكثر تا  (ترم دهم )  93 دوره دكتري ورودي دانشجويان فرم تمديد سنوات خاصارائه ( 1

 33/11/33حداكثر تا  39ورودي مهرماه براي دانشجويان دكتري  تعيين استاد راهنماارائه فرم ( 2

 11/12/33تاحداكثر  دانشجويان دكتري جامع نوبت دوممهلت ارسال صورتجلسه نمره آزمون (3

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

  وارد خاصكميسيون ماز تحصيلي ،  دوره  جهت اخذ مجوز تمديد سنوات ، درخواست دانشجويان اتمام سنوات( 1

، 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  جهت ثبت پايان نامه وپس از آن ،بايد 
 

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

ادامه ، واحدهاي پايان نامه و پس از اخذ تمام اخذ واحد پايان نامه و پس از آن ، در انتظار آزمون جامع 

 .نمايند گلستان ثبت نامرا در سيستم پايان نامه 

 

 11/3/34لغايت  3/3/34 درگروهاي مجرينوبت سوم  آزمون جامع دكتري(9

 11/4/34 دانشجويان دكترينمره آزمون جامع نوبت سوم مهلت ارسال صورتجلسه ( 3
                                        


