
 اطالعيه مهم
 دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري  99-2  ثبت نام ترم

بر  .) شامل دانشجوياني كه فقط پايان نامه يا رساله دارند هم مي شود( براي كليه دانشجويان ضروري استنجام ثبت نام وظيفه دانشجو بوده و ا -1

ندارند منجر به محروميت تحصيلي مجاز  اي دانشجوياني كه منع ثبت نامياساس مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه عدم انجام ثبت نام بر

ي نظير خوابگاه، كتابخانه، يبا احتساب در سنوات همراه با محروميت از تسهيالت دانشجواجباري ر صورت غير موجه بودن ( و يا مرخصي تحصيلي )د

 شد. ( خواهد موجه بودنفرصت تحقيقاتي خارج از كشور و غيره ) در صورت 

 .خواهد بود  25/11/99 شنبه روز و شروع كالسها   22/11/99 الي 18/11/99انجام ثبت نام اصلي روز شنبه  - 2

امكان حذف درسي از ليست ثبت نام مقدماتي براي ؛ به عبارت ديگر ثبت واحدهاي اخذ شده در مرحله ثبت نام مقدماتي ضروري است -3

 توانند يك درس ديگر اخذ نمايند. ثبت نام به بعد حداكثر مي دانشجويان وجود نداشته و از روز دوم

و با كمك روز دوم ثبت نام  ازتنها دانشجوياني كه در ثبت نام مقدماتي شركت ننموده اند ، بر اساس مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه - 4

  ثبت نام دارند. دانشكده امكان

ع از چگونگي الجهت اط.امكانپذير است 19/11/99يكشنبه درخواست استثناء براي حذف و اضافه با مراجعه به فايل ثبت نام اصلي و از روز  -5

يد ميگردد كليه مراحل ثبت نام و ترميم به صورت غيرحضوري و از طريق أكت .درخواست استثناء راهنماي درخواست مجوز ثبت نام را مطالعه فرمائيد

 .مانه گلستان انجام ميشودسا

 .عيه هاي مربوطه و از طريق پرداخت الكترونيكي سامانه جامع گلستان قبل از ثبت نام الزامي استالپرداخت شهريه مطابق با اط -6

با موافقت تغيير  2ر در مرحله ترميم امكان انجام حداكث .خواهد بود  28/11/99تا  27/11/99شنبه  سه تاشنبه دو روزهايتاريخ ترميم ثبت نام  -7

 تنها دانشجوياني كه در ثبت نام اصلي شركت كرده اند حق ترميم خواهند داشت. در برنامه درسي فراهم خواهد شد.دانشكده 

                                                                                                                          باشد. و ميجت حداقل و حداكثر تعداد واحد در ثبت نام ترم بعهده دانشت رعايمسئولي -8

 تحصيالت تكميلي دانشگاه دیریتم                                                                                                                                               


