
  اطالعيه مهم
  دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري  ۱۴۰۰- ۱  ثبت نام ترم

بر  .( شامل دانشجویانی که فقط پایان نامه یا رساله دارند هم می شود) براي کلیه دانشجویان ضروري استنجام ثبت نام وظیفه دانشجو بوده و ا -1
ندارند منجر به محرومیت تحصیلی مجاز  براي دانشجویانی که منع ثبت نامیاساس مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه عدم انجام ثبت نام 

با احتساب در سنوات همراه با محرومیت از تسهیالت دانشجوئی نظیر خوابگاه، کتابخانه، اجباري ر صورت غیر موجه بودن ) و یا مرخصی تحصیلی (د
 هد شد.) خوا موجه بودنفرصت تحقیقاتی خارج از کشور و غیره ( در صورت 

  .خواهد بود  27/6/1400 روز شنبه و شروع کالسها    22/6/1400 الی 20/6/1400 تا دوشنبه شنبه انجام ثبت نام اصلی از روز - 2

امکان حذف درسی از لیست ثبت نام مقدماتی براي دانشجویان ثبت واحدهاي اخذ شده در مرحله ثبت نام مقدماتی ضروري است؛ به عبارت دیگر  -3
  توانند یک درس دیگر اخذ نمایند. نداشته و از روز دوم ثبت نام به بعد حداکثر میوجود 

و با کمک روز دوم ثبت نام  ازتنها دانشجویانی که در ثبت نام مقدماتی شرکت ننموده اند ، بر اساس مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه - 4
   ثبت نام دارند. دانشکده امکان

ع از چگونگی الجهت اط.امکانپذیر است 21/6/1400درخواست استثناء براي حذف و اضافه با مراجعه به فایل ثبت نام اصلی و از روز یکشنبه  -5
ید میگردد کلیه مراحل ثبت نام و ترمیم به صورت غیرحضوري و از طریق أکت .درخواست استثناء راهنماي درخواست مجوز ثبت نام را مطالعه فرمائید

 .امانه گلستان انجام میشودس

  .عیه هاي مربوطه و از طریق پرداخت الکترونیکی سامانه جامع گلستان قبل از ثبت نام الزامی استالپرداخت شهریه مطابق با اط -6

در با موافقت دانشکده ییر تغ 2در مرحله ترمیم امکان انجام حداکثر  .خواهد بود  24/6/1400 شنبه  چهار روزثبت نام (حذف و اضافه) تاریخ ترمیم  -7
  تنها دانشجویانی که در ثبت نام اصلی شرکت کرده اند حق ترمیم خواهند داشت. برنامه درسی فراهم خواهد شد.

                                                                                                                         باشد. و میجت حداقل و حداکثر تعداد واحد در ثبت نام ترم بعهده دانشت رعایمسئولی -8

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه دیریتم                                                                                                                    


