
 های نوینارشد در دانشکده فناوریپژوهشی دوره کارشناسی -تقویم آموزشی

 / توضیحاتمجریمسئول/  زمان فعالیت  نیمسال

 اول

 دانشجو ابتدای نیمسال انتخاب واحد

 دانشجو هفته دوم نیمسال حذف و اضافه

 مدیر گروه تا پایان مهر ماه تعیین ظرفیت اساتید

 گروه آموزشی اول نمیسال ماه آشنایی دانشجویان با اساتیدجلسه معارفه برای 

 استاد مربوطهدانشجو به  آبان 15تا  تحویل فرم تعیین استاد راهنما

 گروه آموزشی آذر 15تا  تصویب فرم تعیین استاد راهنما

 دانشکده موزشآ آذر انتهایتا  گلستانسامانه ثبت اساتید راهنما در 

 

 

 دوم

 ابتدای نیمسال درسی و سمیناراخذ واحدهای 
دانشجو سمینار را در طول تحصیل فقط 

یکبار اخذ می کند و نیازی به تمدید آن در 
 های دیگر نیستترم

 دانشجو هفته دوم نیمسال حذف و اضافه

 انشجود بهمن انتهایتا  ارائه فرم تصویب موضوع سمینار به استاد راهنما

 روه آموزشیگ اسفند 15تا  تصویب موضوع سمینار

 انهسامموضوع سمینار در  بارگذاری پیشنهادیه مصوب
 گلستان

 انشجود اسفندتا پایان 

 دانشجو / تیرخرداد ارائه سمینارموعد اول 

 نمره سمینار به آموزش تحویل فرم
یک هفته پس از تاریخ دفاع از 

 سمینار
 استاد راهنما و داور

ق از طری به آموزش سمینار اصالحات تایید فرم تحویل
 استاد راهنما و داور

ماه پس از تاریخ  حداکثر یک
 دفاع از سمینار

 دانشجو

 سوم

 دانشجو ابتدای نیمسال اخذ واحد درسی به همراه واحد پایان نامه

 دانشجو هفته دوم نیمسال حذف و اضافه

 دانشجو آبانمهر/  سمینار ارائهموعد دوم 

 نمره سمینار به آموزش تحویل فرم
یک هفته پس از تاریخ دفاع از 

 سمینار
 استاد راهنما و داور

 تحویل فرم تایید اصالحات سمینار
حداکثر یکماه پس از تاریخ 

 دفاع از سمینار
 دانشجو

 دانشجو  تا پایان آبان ماه موضوع پایان نامه به استاد راهنما پیشنهادیهارائه 

 آموزشی گروه تا پایان آذر ماه تصویب موضوع پایان نامه

موضوع پایان نامه در بارگذاری پیشنهادیه مصوب 
 سیستم گلستان

 دانشجو دی 15تا 

به استاد راهنما  1ارائه فرم گزارش پیشرفت کار مرحله 
 و سپس تحویل به اموزش دانشکده

ماه پس از تصویب  3حداکثر 
 موضوع پایان نامه

 دانشجو

 

 چهارم

 دانشجو ابتدای نیمسال اخذ مجدد واحد پایان نامه

به استاد راهنما  2ارائه فرم گزارش پیشرفت کار مرحله 
 و سپس تحویل به اموزش دانشکده

حداکثر تا زمان اعالم آمادگی 
 دفاع از پایان نامه

 دانشجو

 انتهای تیر ماهتا  دفاع نهاییو عالم آمادگی دفاع از پایان نامه ا
 دانشجو

در  5آغاز کسر نمره از زمان شروع ترم 
 تاخیر در دفاع از پایان نامهصورت 

 


