
 )مقطع کارشناسی ارشد(  فنی و مهندسیاطالعیه مهم، قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده 

    :گواهی اشتغال به تحصیل *

         ü 12الی  11  ثبت درخواست از طریق سایت گلستان و سپس مراجعه به آموزش در ساعت  

  :نمرات* 

ü لذا الزم است جهت جلوگیري از قفل شدن سیستم و . روز پس از پایان امتحانات می باشد 20توسط اساتید، حداکثر   ،طبق صورت جلسه شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه، مهلت اعالم نمرات مقطع کارشناسی ارشد ،
  .در موعد مقرر نمرات توسط اساتید اعالم و بعد از بررسی اعتراض ها، تایید نهایی شودمشکالت عدم اعالم نهایی نمره و بی نظمی و اختالل در سیستم آموزش، بایستی 

  : ارائه پروپوزال *  

ü  به عهده دانشجو می باشد در این امر عواقب تاخیر .تحویل آموزش دهد  ،در ترم سوم پروپوزال را آماده و به تایید گروه آموزشی خود برساند و در نهایت بایستیدانشجو 

 :زمان تمدید سنوات ترم پنجم و ششم *

ü متوجه دانشجو خواهد بود ،بندي خارج از  زماندرخواست انجام پذیرد و عواقب  در هر نیمسال موزشی دانشگاهتمدید می بایست طبق تقویم آ 

 :تمدید سنوات ترم  پنجم و ششم شیوه  *

ü موزش تحویل نمایید استاد راهنما رسانده و آنرا به آ ه تایید مدیر محترم گروه وسپس فرم مذکور را ب ،ابتدا تهیه فرم تمدید سنوات از سایت گلستان.  
ü  می بایست فیش بانکی ، کدرهگیري و گزارش تفصیلی نیر ضمیمه گرددبا ال تمدید ترم ششم عالوه بر موارد یاد شده براي. 

  انجام امور دفاع از پایان نامه *

ü  نیست  ممکن ،بندي خارج از زمان( زمانهاي اعالم شده از سوي اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاهو به تایید رساندن آن در ) مجوز دفاع ( اعالم کفایت تهیه فرم(  
ü  دفاعجلسه یک هفته قبل از تا هماهنگی روز و ساعت دفاع با اساتید حاضر در جلسه دفاع و تحویل یک نسخه از پایان نامه به آنها حداقل  
ü موزش و دفتر دانشکده حداقل تا پنج روز قبل از دفاع هماهنگی با آ  
ü  مختص دفاع  تابلونصب اطالعیه آن در 

  :انجام امور فارغ التحصیلی *

ü  می توانند پیگیر امور فارغ التحصیلی باشند ،آموزش دانشکدهبا مراجعه حضوري به  )اخذ رسید تحویل صحافی ( پس از برگزاري جلسه دفاع و ثبت نمره پایان نامه و همچنین تحویل صحافی هاي پایان نامه. 


