
 

 

   

  اقدام آموزشي  هفته ترم

قبل از شروع 
  نيمسال

  پزشكي و ..ثبت درخواست مهماني –زايمان  انجام كليه امور مربوط به مرخصي
  
  
  

  هفته اول
  ها سشروع كال - ارائه نمرات معادل سازي

  ٨٨شركت در كالس با توجه به برنامه هفتگي گزارش 

  هفته دوم
  ثبت نام قطعي  - ٧٨اخذ برنامه جديد با استفاده ازگزارش شماره 

  
  -  هفته سوم

  -  هفته چهارم
  شركت در آزمون كالسي  هفته پنجم
    هفته ششم
   هفته هفتم
   هفته هشتم
   هفته نهم
  شركت در آزمون كالسي هفته دهم

   هفته يازدهم

 هفته دوازدهم
  ترمدرخواست حذف  -درخواست حذف تك درس 

  
  بررسي حذف تك درس  -بررسي حذف تك درس  هفته سيزدهم
   هفته چهاردهم

 هفته پانزدهم
  سامانه ٤٢٨دريافت كارت ورود به جلسه گزارش  -ارزشيابي كيفيت تدريس اساتيد

  پزشكي و .... –زايمان  –ثبت در خواست مرخصي تحصيلي 
   هفته شانزدهم
  شركت در امتحانات هفته هفدهم

  نيمسال اول  كارشناسي ارشد تقويم آموزشي:



 

   

  اقدام آموزشي  هفته ترم

قبل از شروع 
  نيمسال

پزشكي و .. ثبت درخواست  –انجام كليه امور مربوط به مرخصي تحصيلي، زايمان 
  مهماني

  ٨٨اخذ برنامه هفتگي گزارش  -انتخاب واحد –ثبت اعتراضات  –مشاهده نمرات 
  معادل سازيارائه نمرات جهت 

عدم مراجعه به مديريت تحصيالت تكميلي توسط  -اعالم دانشجويان يك ترم مشروط
  آموزش دانشكده

  هفته اول
  ٨٨شركت در كالس با توجه به برنامه هفتگي گزارش 

  

  هفته دوم
اخذ برنامه جديد با استفاده ازگزارش - ترميم دانشجويان در سامانه گلستان  

  ثبت نام قطعي  - ٧٨شماره 
  

  اعالم موضوع پيشنهادي توسط دانشجو يا استاد  هفته سوم
  تعيين استاد راهنما  هفته چهارم

  هفته پنجم
در گروه تصويب عنوان استاد راهنما و عنوان پروپوزال   -شركت در آزمون كالسي

  آموزشي
  ثبت پايان نامه در سامانه همانند جو  هفته ششم

 هفته هفتم
دانشجويان يك ترم   - تصويب پروپوزال در در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده

مشروط به هيچ عنوان  جهت تصويب نهايي به شوراي تحصيالت تكميلي ارسال نگررد تا 
  نيمسال دوم تعيين تكليف شود

   هفته هشتم
  تصويب پروپوزال در در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه هفته نهم
  شركت در آزمون كالسي هفته دهم

   هفته يازدهم

 هفته دوازدهم
  درخواست حذف ترم -درخواست حذف تك درس 

  
  بررسي حذف تك درس  -بررسي حذف تك درس  هفته سيزدهم
   هفته چهاردهم

 هفته پانزدهم
  سامانه ٤٢٨دريافت كارت ورود به جلسه گزارش  -اساتيد ارزشيابي كيفيت تدريس

  پزشكي و .... –زايمان  –ثبت در خواست مرخصي تحصيلي 
   هفته شانزدهم
  شركت در امتحانات هفته هفدهم

  نيمسال دوم كارشناسي ارشد  تقويم آموزشي:



 

 

 

 

 

  آموزشياقدام   هفته ترم

قبل از شروع 
  نيمسال

  - پزشكي و انتقال ثبت درخواست مهماني –انجام كليه امور مربوط به مرخصي تحصيلي، زايمان 
  ٨٨اخذ برنامه هفتگي گزارش  -انتخاب واحد

صدور حكم محروم  از تحصيل ( عدم  - اعالم دو ترم مشروطي و عدم مراجعه توسط آموزش دانشكده
ارائه فرم كميسون موارد خاص به كميسيون   -مراجعه و دو ترم مشروط) توسط تحصيالت تكميلي

  انتقال و ....) -مهمان –توسط دانشجو ( بازگشت به تحصيل 
  ارائه نمرات جهت معادل سازي

  

  هفته اول
  ٨٨شركت در كالس با توجه به برنامه هفتگي گزارش 

  

  هفته دوم
 - ٧٨اخذ برنامه جديد با استفاده ازگزارش شماره -ترميم دانشجويان در سامانه گلستان  

  ثبت نام قطعي 
  

  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه - انجام فعاليت پزوهشي  هفته سوم
  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه - پزوهشيانجام فعاليت   هفته چهارم
  شركت در آزمون كالسي احتمالي براي دانشجوياني كه واحد آموزشي دارند  هفته پنجم
  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه - انجام فعاليت پزوهشي  هفته ششم
  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه - انجام فعاليت پزوهشي هفته هفتم
  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه - فعاليت پزوهشيانجام  هفته هشتم
  تصويب پروپوزال در در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه هفته نهم
  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه - انجام فعاليت پزوهشي هفته دهم

  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه - انجام فعاليت پزوهشي هفته يازدهم

 هفته دوازدهم
  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه - پزوهشيانجام فعاليت 

  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه - انجام فعاليت پزوهشي
  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه - انجام فعاليت پزوهشي هفته سيزدهم
  ارائه گزارش پيشرفت كار ٢تهيه فرم شماره  هفته چهاردهم

 هفته پانزدهم
  سامانه ٤٢٨كارت ورود به جلسه گزارش دريافت  - ارزشيابي كيفيت تدريس اساتيد

  
   هفته شانزدهم
  شركت در امتحانات احتمالي هفته هفدهم

  نيمسال سوم كارشناسي ارشد  تقويم آموزشي:



 

 

 

  اقدام آموزشي  هفته ترم

قبل از شروع 
  نيمسال

  تمديد واحد پايان نامه
  ارائه نمرات جهت معادل سازي

  
  

  هفته اول
  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه -فعاليت پزوهشيانجام 

  

  هفته دوم
  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه -انجام فعاليت پزوهشي

  

  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه -انجام فعاليت پزوهشي  هفته سوم
  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه -انجام فعاليت پزوهشي  هفته چهارم
  كالسي احتمالي براي دانشجوياني كه واحد آموزشي دارند شركت در آزمون  هفته پنجم
  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه -انجام فعاليت پزوهشي  هفته ششم
  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه -انجام فعاليت پزوهشي هفته هفتم
  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه -انجام فعاليت پزوهشي هفته هشتم
  پروپوزال در در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاهتصويب  هفته نهم
  شركت در آزمايشگاه هاي مربوطه -انجام فعاليت پزوهشي هفته دهم

  )٢ارائه فرم پيشرفت كار در صورت اتمام پايان نامه ( فرم شماره  هفته يازدهم

 هفته دوازدهم
  )٥و ٤و  ٣شماره احتمال دفاع ( در صورت اجازه دفاع توسط استاد راهنما تهيه فرم 

  )٥و ٤و  ٣احتمال دفاع ( در صورت اجازه دفاع توسط استاد راهنما تهيه فرم شماره 

  )٥و ٤و  ٣احتمال دفاع ( در صورت اجازه دفاع توسط استاد راهنما تهيه فرم شماره  هفته سيزدهم
  )٥و ٤و  ٣شماره  احتمال دفاع ( در صورت اجازه دفاع توسط استاد راهنما تهيه فرم هفته چهاردهم

 هفته پانزدهم
  )٥و ٤و  ٣احتمال دفاع ( در صورت اجازه دفاع توسط استاد راهنما تهيه فرم شماره 
  )٥و ٤و  ٣احتمال دفاع ( در صورت اجازه دفاع توسط استاد راهنما تهيه فرم شماره 

  )٥و ٤و  ٣فرم شماره احتمال دفاع ( در صورت اجازه دفاع توسط استاد راهنما تهيه  هفته شانزدهم

 هفته هفدهم
 ٣١تا  ٢٠و دفاع دانشجويان از تاريخ  –تير ماه  ١٥آغاز دفاع دانشجويان تا 

  شهريور

  نيمسال چهارم كارشناسي ارشد  تقويم آموزشي:


