
  داًشگبُ یشد94-95تقَین آهَسشی ًیوسبل دٍم سبل تحصیلی  

 َفتٍ تزم
 مجزي مىاسبت آمًسشي

باسٌ سماوي 

تا  اس

 قبل اس

شزيع ویمسال 

 08/11تب 

 30/10/1394 26/10/1394کارشٌاط آهَسػ داًشکذُ  1394کٌتزل  تزًاهِ درعی ّز رشتِ تز اعاط عزفظل هظَب رشتِ تحظیلی تزای داًشجَیاى ٍرٍدی عال 

 27/10/1394    19/10/1394داًشجَ  (هقغغ کارشٌاعی ٍ تحظیالت تکویلی) در عیغتن آهَسشی گلغتاى 94-95ثثت درخَاعت ّای هزخظی تحظیلی ًیوغال دٍم 

 3/11/1394 19/10/1394داًشکذُ / گزٍُ آهَسشی (کارشٌاعی ٍ  تحظیالت تکویلی)تزرعی ٍ تائیذ درخَاعتْای هزخظی تحظیلی ثثت شذُ در عیغتن گلغتاى 

 03/11/1394   ----- کارشٌاط تحظیالت تکویلی اػوال هٌغ ثثت ًام درهَرد داًشجَیاى تذٍى هجَس توذیذ عٌَات درهقغغ تحظیالت تکویلی  

 27/10/1394    05/10/1394داًشجَ هقغغ کارشٌاعی در عاهاًِ آهَسشی گلغتاى  (تار اٍل)ثثت هشخظات داًشجَیاى هیْواى 

 05/11/1394 05/10/1394داًشجَ ٍ اعتاد هشاٍر ٍ هذیز گزٍُ  ( تزای تحظیالت تکویلی ٍ پیشخَاى خذهت  تزای  تزم آخز کارشٌاعی14390پزداسػ )تکویل ٍ تاییذ هجَس ّای اعتثٌائات آهَسشی هَرد ًیاس داًشجَیاى در ثثت ًام 

 04/11/1394 19/10/1394   داًشکذُ/ گزٍُ   در توام هقاعغّفتگی درٍطکٌتزل تزًاهِ 

 04/11/1394------ اعتاد  (تا احتغاب عِ رٍس تزای تزرعی اػتزاضات داًشجَیاى)  94-95پایاى هْلت ثثت ًوزُ درٍط داًشجَیاى کارشٌاعی  اخذ شذُ در ًیوغال اٍل 

 01/11/1394------ اعتاد    93-94ثثت ًوزُ پزٍصُ کارشٌاعی اخذ شذُ در ًیوغال دٍم 

 04/11/1394------ اعتاد  93-94 ٍ پزٍصُ هقغغ کارشٌاعی اخذ شذُ در ًیوغال دٍم 94-95پایاى هْلت قفل ًوزُ درٍط کارشٌاعی اخذ شذُ در ًیوغال اٍل 

-----  05/11/1394ادارُ خذهات آهَسشی  تَعظ آهَسػ 93-94 کارشٌاعی ٍ پزٍصُ داًشجَیاى هقغغ کارشٌاعی اخذ شذُ در ًیوغال دٍم 94-95قفل لیغت ًوزات درٍط ًیوغال اٍل 

 07/11/1394   06/11/1394   داًشجَ  در توبم هقبطع ( اًتخبة ٍاحذ تَسط داًشجَ در سبهبًِ آهَسشی گلستبى )ثبت ًبم 

 َفتٍ ايل

 (شزٍع ًیوغال)

 15/11 تا 10/11

 12/03/1395 10/11/1394 اعتاد (پایاى آى در ّفتِ شاًشدّن) ّا شزٍع کالط

-----  10/11/1394 داًشکذُ/ گزٍُ  (116گشارػ )اًشجَیاى درٍط    اٍلیِ طذٍر لیغت حضَر ٍ غیاب

 13/11/1394 10/11/1394کارشٌاعاى آهَسػ   ٍ هٌغ تحظیل تواهی داًشجَیاى اخزاجی هقغغ کارشٌاعی92 ٍ 91کٌتزل ٍضؼیت هشزٍعی تی اثز داًشجَیاى کارشاعی ٍرٍدی 

 13/11/1394 10/11/1394  داًشکذُ/ گزٍُ  تزرعی ٍ حذف ٍ ادغام درٍط سیز حذ ًظاب قثل اس تزهین

 13/11/1394----- داًشجَ تزگشت تِ تحظیل داًشجَیاى تحظیالت تکویلی کِ تا هیْواًی آًاى در داًشگاُ دیگز هخالفت شذُ اعت 

 --- 14/11/1394 داًشجَ (حذف ٍ اضبفِ تَسط داًشجَ در سبهبًِ آهَسشی گلستبى)تزهین کلیِ هقبطع تحصیلی 

َفتٍ ديم 
 22/11 تا 17/11

  18/11/1394  17/11/1394 داًشکذُ/ گزٍُ ارعال دالیل تَجیْی اتقاء گزٍُ ّای سیزحذ ًظاب جْت عزح در شَرای آهَسشی داًشگاُ    گزٍُ ّای درعی ٍادغام ٍ حذف

 ٍ ارعال گشارػ اخذ ٍاحذ ًوَدُ اًذ ( ٍاحذ12)حذف تواهی ٍاحذّای ًیوغال داًشجَیاى کارشٌاعی کِ تذٍى دلیل هَجِ، کوتز اس حذ هجاس 

  اعویٌاى اس ثثت درط اداهِ پزٍصُ تزای داًشجَیاى کارشٌاعی کِ در ًیوغال قثل درط پزٍصُ را اًتخاب ًوَدُ اًذ ٍتَجیْی تِ ادارُ کل آهَسػ
 21/11/1394 17/11/1394کارشٌاعاى آهَسػ داًشکذُ ّا 

 21/11/1394  17/11/1394کارشٌاعاى آهَسػ داًشکذُ ّا  دارًذ هعزفی بِ استبدتزرعی ٍ ثثت درخَاعت داًشجَیاى کارشٌاعی کِ تقاضای اخذ درط تِ طَرت 

 21/11/1394-----  ادارُ اهَرآهَسشی  در عاهاًِ گلغتاىپبیبى ثبت ًبم ًیسوبلٍ ًْائی شذى ثثت ًام ٍ اًتخاب ٍاحذ داًشجَیاى ٍ ثثت ًظاب   حذدارای داًشجَی کوتز اسحذف درٍط 

 21/11/1394  17/11/1394کارشٌاعاى آهَسػ داًشکذُ ّا  تزرعی ٍضؼیت آهَسشی داًشجَیاى تحظیالت تکویلی دارای ثثت ًام کوتز یا تیشتز اس حذ هجاس ٍاحذ ٍ  یا دارای هشکالت  ػذم هزاجؼِ ٍ عٌَات 

َفتٍ سًم 
 29/11 تا 24/11

-----  24/11/1394 داًشکذُ/ گزٍُ  ( کِ لیغت حضَر ٍ غیاب پظ اس ًْائی شذى ثثت ًام را ارئِ هی دّذ126گشارػ ) تزای اعتفادُ اعاتیذ کالط ًْایی غیاب  ٍ طذٍرلیغت حضَر

 28/11/1394 27/11/1394داًشجَ  (هقغغ کارشٌاعی )کٌتزل لیغت درٍط ثثت شذُ در ًیوغال داًشجَ تَعظ داًشجَ 

 28/11/1394 24/11/1394ادارُ خذهات آهَسشی  حذف اجثاری ٍاحذّای ًیوغال داًشجَیاى کارشٌاعی دارای ثثت ًام کوتز یا تیشتز اس حذ هجاس ٍاحذ ٍ فاقذ دلیل هَجِ ارعالی اس آهَسػ داًشکذُ

 28/11/1394 24/11/1394کارشٌاعاى آهَسػ داًشکذُ ّا   تا ٍضؼیت اًظزاف قغؼی تِ ادارُ کل آهَسػ94-95ارعال پزًٍذُ داًشجَیاى دارای ػذم هزاجؼِ ٍ یا اًظزافی در ًیوغال اٍل 

 28/11/1394 ----- داًشکذُ ارعال تزًاهِ ّفتگی اػضای ّیات ػلوی تِ دفتز ًظارت ٍ ارسیاتی

 28/11/1394------ اعتاد    94-95ثبت ًوزات درٍس  هقطع کبرشٌبسی ارشذ ٍ دکتزی  اخذ شذُ در ًیوسبل اٍل 

 29/11/1394-----  داًشکذُ  پایاى هْلت تاییذ درخَاعت دفاع داًشجَیاى دکتزی در عیغتن آهَسشی گلغتاى

 1صفحِ 

 

 1صفحِ 
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 مجزي مىاسبت آمًسشي َفتٍ تزم
باسٌ سماوي 

تا  اس

َفتٍ چُارم 
 06/12 تا 01/12

 05/12/1394-----  داًشکذُ  پایاى هْلت تاییذ درخَاعت دفاع داًشجَیاى کارشٌاعی ارشذ در عیغتن آهَسشی گلغتاى

 01/12/1394------ تحظیالت تکویلی / اعتاد   94-95قفل ًوزات درٍس  هقطع کبرشٌبسی ارشذ ٍ دکتزی  اخذ شذُ در ًیوسبل اٍل 

 05/12/1394 01/12/1394کارشٌاعاى آهَسػ داًشکذُ ّا اػالم رتثِ داًشجَیاى کارشٌاعی ًَتت دٍم در ًیوغال قثل  تِ ادارُ خذهات آهَسشی جْت ارعال تِ آهَسشْای آساد تزای تخفیف شْزیِ  

َفتٍ پىجم 
 13/12 تا 08/12

 01/03/1395 08/12/1394اعتاد شزٍع ثثت غیثت کالعی داًشجَ تَعظ اعتاد درط 

 26/12/1394 08/12/1394آهَسػ کل / کارشٌاط آهَسػ داًشکذُ داًشجَ 272فارؽ التحظیل ٍ اطالح عزفظل رشتِ تزای ػذم ٍجَد درط خارج اس عزفظل در گشارػ   تواهی داًشجَیاى272گشارػ  تزرعی

 01/03/1395 08/12/1394 داًشجَ (کارشٌاعی ارشذ فقظ یک درط در عَل تحظیل)شزٍع فزایٌذ حذف اضغزاری یک درط داًشجَ در تواهی هقاعغ تحظیلی 

 22/02/1395 08/12/1394 داًشجَ (ثثت درخَاعت داًشجَ در عیغتن گلغتاى)شزٍع فزایٌذ حذف تزم  داًشجَ در تواهی هقاعغ تحظیلی 

َفتٍ ششم 
 20/12 تا 15/12

 19/12/1394 15/12/1394ادارُ خذهات آهَسشی  (کارشٌاعی ٍ تحظیالت تکویلی )اػالم هَافقت تا هیْواًی داًشجَیاى ٍ ارعال ًاهِ هَافقت تا درٍط اخذ شذُ تَعظ داًشجَ تِ داًشگاُ هثذاء 

 14/12/1394--- ادارُ خذهات آهَسشی / اعتاد  94-95اخذ شذُ در ًیغوال اٍل  ( شٌاعی سهیي ٍ هؼواری ػوزاى،)کارشٌاعی  (دار هْلت)دار  پزٍصُ تزهی درٍط ًوزات قفل

 26/12/1394 15/12/1394کارشٌاط آهَسػ داًشکذُ قفل شذُ اعت  (هؼزفی تِ اعتاد یا پزٍصُ) تواهی ًوزات آًاى 1394 /15/12اًجام اهَر فزاغت اس تحظیل داًشجَیاى کارشٌاعی کِ تا 

 25/01/1395 15/12/1394 اعتاد تِ گزٍُ آهَسشی (فزم ّای حق التذریظ )تحَیل لیغت عاػت تذریظ اعاتیذ در تزم 

 15/12/1394 --- اعتاد/داًشجَ پایاى هْلت تزگشاری دفاػیِ پایاى ًاهِ ّای تحظیالت تکویلی تِ هٌظَر ػذم ًیاس تِ ثثت ًام داًشجَ در ًیوغال جاری

 19/12/1394----- ادارُ خذهات آهَسشی / اعتاد (هقغغ کارشٌاعی) 94-95قفل ًوزات کارآهَسی اس ًیوغال اٍل 

َفتٍ َفتم 
 27/12 تا 22/12

 26/12/1394 08/12/1394آهَسػ کل / کارشٌاط آهَسػ داًشکذُ داًشجَیاى فارؽ التحظیل 272پایاى هْلت اطالح عزفظل رشتِ تزای ػذم ٍجَد درط خارج اس عزفظل در گشارػ 

 26/12/1394 15/12/1394کارشٌاط آهَسػ داًشکذُ  تواهی ًوزات آًاى قفل شذُ اعت تِ ادارُ کل آهَسػ 1394 /15/12ارعال پزًٍذُ فارؽ التحظیلی داًشجَیاى کارشٌاعی کِ تا 

َفتٍ َشتم 
 19/01 تا 14/01

 18/01/1395-----  داًشجَ داًشجَیاى کارشٌاعی ارشذ تزم عَم تِ گزٍُ آهَسشی (پزٍپَسال)ارائِ پیشٌْادیِ پزٍصُ 

َفتٍ وُم 
 26/01 تا 21/01

 09/02/1395 21/01/1395 اعتاد (پایاى آى در ّفتِ یاسدّن  )  اهتحاًات هیاى تزمشزٍع 

 06/02/1395 21/01/1395کارشٌاعاى آهَسشی  (تواهی هقاعغ تحظیلی)داًشجَیبى اًصزافی  ٍ یب عذم هزاجعِ در تزم جبری آهادُ عاسی پزًٍذُ آهَسشی 

َفتٍ دَم 
 02/02 تا 28/01

پایاى هْلت تظَیة پیشٌْادیِ داًشجَیاى کارشٌاعی ارشذ تزم عَم در گزٍّْای آهَسشی ٍ ارعال تِ ّوزاُ تظَیز طَرتجلغِ شَرای گزٍُ تِ 

هؼاًٍت آهَسشی داًشکذُ 
 02/02/1395 19/01/1395گزٍُ آهَسشی 

 01/02/1395 28/01/1395داًشکذُ / گزٍُ ارعال فزم تاییذ شذُ عاػات حق التذریظ تِ دفتز هؼاًٍت آهَسشی داًشگاُ 

 31/02/1395 01/02/1395آهَسػ /  داًشکذُ /گزٍُ / داًشجَ (پایاى آى در ّفتِ چْاردّن )آغاس ًقل ٍ اًتقاالت داًشجَیاى در  هقغغ کارشٌاعی 

 30/02/1395 01/02/1395 داًشکذُ / گزٍُ  تزگشاری آسهَى جاهغ دکتزی   

َفتٍ یاسدَم 
 09/02 تا 04/02

 09/02/1395 21/01/1395 اعتاداهتحاًات هیاى تزم پایاى 

 08/02/1395 07/02/1395کارشٌاعاى آهَسشی  (تواهی هقاعغ تحظیلی)ارعال پزًٍذُ آهَسشی داًشجَیاى اًظزافی  ٍ یا ػذم هزاجؼِ در تزم جاری  تِ ادارُ کل آهَسػ 

 08/02/1395 --- گزٍُ آهَسشی ٍ فؼال ًوَدى درٍط در  عاهاًِ آهَسشی گلغتاى در تواهی هقاعغ تحظیلی  ًیوغال تؼذثثت ًام هقذهاتی تزای تؼییي درٍط قاتل اخذ

 2صفحِ 

 

 2صفحِ 
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 مجزي مىاسبت آمًسشي َفتٍ تزم
باسٌ سماوي 

تا  اس

َفتٍ دياسدَم 
 16/02 تا 11/02

 15/02/1395 11/02/1395ادارُ خذهات آهَسشی / ادارُ پذیزػ هٌغ ثثت ًام داًشجَیاى اًتقالی دارای ًقض هذرک پذیزشی ٍ آهَسشی ٍ اعالع رعاًی جْت تکویل هذارک تا ّفتِ شاًشدّن ًیوغال 

 15/02/1395 11/02/1395هذیز گزٍُ  94-95تؼییي ٍ درج ًام اعتاد راٌّوای درط پزٍصُ داًشجَیاى کارشٌاعی هزتَط تِ پزٍصُ اخذ شذُ در ًیغوال دٍم 

َفتٍ سیشدَم 
 23/02 تا 18/02

 29/02/1395 18/02/1395 اعتاد راٌّوا/داًشجَ (تزای پیشٌْادیِ ّای هظَب در ًیوغالْای قثلی)ارائِ گشارػ پیشزفت کار پایاى ًاهِ کارشٌاعی ارشذ 

 05/03/1395 19/02/1395 داًشجَ (پایاى آى درّفتِ پاًشدّن)در عاهاًِ آهَسشی  شزٍع پاعخگَیی داًشجَ تِ فزم ارسشیاتی اعتاد

 22/02/1395 --- داًشکذُ/ گزٍُ  تؼییي هحل اهتحاًات درٍط در عیغتن گلغتاى تَعظ گزٍُ ٍ داًشکذُ

 05/03/1395 19/02/1395 داًشجَ درکلیِ هقبطع تحصیلی (تَسط داًشجَ در سبهبًِ آهَسشی گلستبى)ثبت ًبم هقذهبتی ًیوسبل بعذی 

 22/02/1395 --- داًشجَ پایاى سهاى ثثت درخَاعت حذف تزم داًشجَیاى در توام هقاعغ تحظیلی در عیغتن گلغتاى

َفتٍ چُاردَم 
 30/02 تا 25/02

 29/02/1395 25/02/1395گزٍُ آهَسشی  ارائِ هغتٌذات داًشجَ جْت تزرعی درخَاعت حذف تزم داًشجَیاى توام هقاعغ تحظیلی در گزٍُ

 29/02/1395 --- داًشکذُ پایاى هْلت تظَیة پیشٌْادیِ پایاى ًاهِ داًشجَیاى کارشٌاعی ارشذ تزم عَم در داًشکذُ ٍ ارعال تِ تحظیالت تکویلی

 30/02/1395---  داًشکذُ / گزٍُ  پایاى آسهَى جاهغ دکتزی   

 30/02/1395--- آهَسػ /  داًشکذُ /گزٍُ / داًشجَپایاى ًقل ٍ اًتقاالت داًشجَیاى در  هقغغ کارشٌاعی   

َفتٍ پاوشدَم 
 06/03 تا 01/03

 03/03/1395 01/03/1395داًشکذُ  تزرعی درخَاعت حذف تزم داًشجَیاى توام هقاعغ تحظیلی در داًشکذُ 

 01/03/1395 08/12/1394داًشجَ  پایاى سهاى ثثت درخَاعت حذف اضغزاری تکذرط داًشجَیاى تواهی هقاعغ در عیغتن گلغتاى 

 03/03/1395 ---اعتاد / گزٍُ  (تواهی هقاعغ)پایاى سهاى تائیذ درخَاعت حذف اضغزاری داًشجَیاى تَعظ اعتاد درط ٍ هذیز گزٍُ ٍ کارشٌاط 

 05/03/1395 04/03/1395کارشٌاعاى آهَسػ  ٍ اػوال تغییزات در عیغتن گلغتاى تزرعی درخَاعت حذف تزم داًشجَیاى توام هقاعغ تحظیلی

 05/03/1395--- داًشجَ  پبیبى ثبت ًبم هقذهبتی ًیوسبل بعذی 

 05/03/1395 ---داًشجَ در عاهاًِ آهَسشی  پایاى پاعخگَیی داًشجَ تِ فزم ارسشیاتی اعتاد

 12/03/1395 06/03/1395 اعتاد هشاٍر (هقغغ کارشٌاعی )اطالح ٍ تاییذ ثثت ًام هقذهاتی ًیوغال تؼذی داًشجَیاى در عاهاًِ آهَسشی گلغتاى  

 01/03/1395 ----- اعتاد پایاى سهاى ثثت غیثت کالعی داًشجَ تَعظ اعتاد درط

 12/03/1395 01/03/1395 اعتاد راٌّوا/داًشجَ  ٍ هاقثل94آغاس هْلت ارائِ گشارػ پیشزفت کار پضٍّشی داًشجَیاى دکتزی 

 3صفحِ 

 3صفحِ  

 



  داًشگبُ یشد94-95تقَین آهَسشی ًیوسبل دٍم سبل تحصیلی  
 

 

 

 مجزي مىاسبت آمًسشي َفتٍ تزم
باسٌ سماوي 

تا  اس

َفتٍ شاوشدَم 
 13/03 تا 08/03

 12/03/1395 08/03/1395 گزٍُ ٍ داًشکذُ عزٍیظ گیزًذُ اػالم تؼذاد گزٍُ ّای درٍط عزٍیغی هَرد ًیاس گزٍُ آهَسشی ٍ داًشکذُ عزٍیظ گیزًذُ درط جْت ًیوغال تؼذی

 11/03/1395 ---- گزٍُ آهَسشی-اعتاد  (  94-95ًیوغال اٍل  )پایاى ٍرٍد ٍ قفل ًوزات درٍط ًاتوام  داًشجَیاى کارشٌاعی رشتِ ػلن اعالػات تاقیواًذُ اس ًیوغال قثل 

 13/03/1395 ----- اعتاد پبیبى کالسْبی درس

 12/03/1395 10/03/1395 کارشٌاعاى ادارُ آهَسػ داًشکذُ تَعظ کارشٌاعاى آهَسػ داًشکذُ ٍ تحَیل تِ گزٍّْای هزتَعِحضَر ٍ غیاب اهتحاًات  طذٍر لیغت

 12/03/1395 --- اعتاد راٌّوا/ داًشجَ  پایاى هْلت ارائِ گشارػ پیشزفت کار پضٍّشی داًشجَیاى دکتزی دارای پیشٌْادیِ هظَب

َفتٍ َفدَم 
 20/03 تا 15/03

 26/03/1395 16/03/1395 داًشکذُ عزٍیظ دٌّذُ (پایاى آى در ّفتِ ّیجذّن)اػالم تزًاهِ درٍط عزٍیغی داًشکذُ ّای عزٍیظ دٌّذُ جْت ًیوغال تؼذی 

 31/03/1395 16/03/1395 داًشکذُ/ گزٍُ / اعتاد  (رٍسّای دٍشٌثِ فقظ اختظاص تِ درٍط ػوَهی کارشٌاعی دارد ٍ درٍط پایِ عزٍیغی ًیش هغاتق تزًاهِ تقَین آهَسشی )اهتحبًبت پبیبى تزمشزٍع 

َفتٍ َیجدَم 
 26/03/1395 --- داًشکذُ عزٍیظ دٌّذُ پایاى اػالم تزًاهِ درٍط عزٍیغی داًشکذُ عزٍیظ دٌّذُ جْت ًیوغال تؼذی 27/03 تا 22/03

ايلیه َفتٍ پس اس 

َفتٍ َیجدَم 
 03/04 تا 29/03

 31/3/1395---  داًشکذُ/ گزٍُ / اعتاد  94-95پایاى اهتحاًات پایاًی ًیوغال دٍم 

ديمیه َفتٍ پس اس 

َفتٍ َیجدَم 
 10/04 تا 05/04

 1395/05/30 1395/04/05 داًشکذُ/ گزٍُ  ٍرٍد تزًاهِ ّفتگی درٍط ًیوغال تؼذی  در عاهاًِ آهَسشی گلغتاى

 07/04/1395 ---                    اعتاد درط در عاهاًِ آهَسشی گلغتاى تَعظ اعتاد درط  (هقغغ کارشٌاعی )  94-95ًْایی درٍط تزهی ٍ هؼزفی تِ اعتاد ًیوغال دٍم  ًوزات ثثت

 10/04/1395 08/04/1395اعتاد /داًشجَ ٍ قفل لیغت ًوزُ تَعظ اعتاد درط 94-95رعیذگی تِ اػتزاضات داًشجَئی در خظَص ًوزات درٍط تزهی ٍ هؼزفی تِ اعتاد ًیوغال دٍم 

 11/04/1395 --- ادارُ آهَسػ تَسط ادارُ اهَر آهَسشی  (هقطع کبرشٌبسی )ًْبیی در سبهبًِ آهَسشی گلستبى  ًوزات قفل

سًمیه َفتٍ پس اس 

َفتٍ َیجدَم ي بعد 
 30/06 تا 12/04

 12/05/1395 ---                    اعتاد درط تَعظ اعتاد درط (تحظیالت تکویلی)ًْایی در عاهاًِ آهَسشی گلغتاى  ًوزات ثثت

 15/05/1395 13/05/1395اعتاد / داًشجَ ٍ تزرعی تَعظ اعتاد ٍ قفل لیغت ًوزُ 94-95درج اػتزاضات داًشجَیاى تحظیالت تکویلی تِ ًوزات درٍط تزهی  ًیوغال دٍم 

 16/05/1395 --- آهَسػ تحظیالت تکویلی  در سبهبًِ آهَسشی گلستبى 94-95تکویلی هزبَط بِ ًیوسبل دٍم   درٍس داًشجَیبى تحصیالت ًوزات قفل

 20/05/1395--- ادارُ خذهات آهَسشی / اعتاد  94-95اخذ شذُ در ًیوغال دٍم  (ػوزاى، هؼواری ٍ سهیي شٌاعی)کارشٌاعی  (هْلت دار)قفل ًوزات درٍط تزهی پزٍصُ دار 

 27/05/1395 23/05/1395کارشٌاط آهَسػ داًشکذُ قفل شذُ اعت  (هؼزفی تِ اعتاد یا پزٍصُ) تواهی ًوزات آًاى 1395 /21/05اًجام اهَر فزاغت اس تحظیل داًشجَیاى کارشٌاعی کِ تا 

 14/06/1395--- آهَسػ / اعتاد  94-95پایاى هْلت ثثت ٍ قفل ًوزات درط پزٍصُ کارشٌاعی اخذ شذُ در ًیوغال اٍل 

 31/06/1395---- آهَسػ / اعتادپایاى هْلت قفل ًوزات عویٌار داًشجَیاى کارشٌاعی ارشذ آهَسػ هحَر 

 4صفحِ 

 3صفحِ  

 



  داًشگبُ یشد94-95تقَین آهَسشی ًیوسبل دٍم سبل تحصیلی  
 
 

 

 

  :تذکزات مُم 

 . تزگشار هی گزدد17:30- 19:30 ٍ 15:30- 17:30 ٍ 13:30- 15:30 در عاػت 94- 95کالط ّا ٍ اهتحاًات تؼذ اسظْز در ًیوغال اٍل ٍ دٍم عال تحظیلی  -1

 . هی تاشذ20/06/1395 ٍ شزٍع کالعْا رٍس شٌثِ 17/06/1395 ٍ چْارشٌثِ 16/06/1395 رٍس عِ شٌثِ 95-96تاریخ ثثت ًام ًیوغال اٍل  -2

تاریخ فزاغت اس تحظیل داًشجَیاى . تاریخ فزاغت اس تحظیل داًشجَ یاى کارشٌاعی ٍ کارشٌاعی ارشذ آهَسػ هحَر، دقیقاً رٍسی اعت کِ آخزیي ًوزُ داًشجَ تَعظ اعتاد درط در عاهاًِ گلغتاى قفل هی شَد -3

 .پضٍّشی ٍ دکتزی، تاریخ دفاع ایشاى اس پایاى ًاهِ هی تاشذ-کارشٌاعی ارشذ آهَسشی

 ثثت ٍ قفل گزدد ٍضؼیت ًیوغال هذکَر تِ طَرت هشغَل تِ تحظیل ػادی ثثت گزدیذُ ٍ یک ًیوغال کاهل در تحظیل 15/12 ٍ 30/07در طَرتی کِ ًوزات پزٍصُ، کارآهَسی ٍ هؼزفی تِ اعتاد،  تؼذ اس تاریخ  -4

 .داًشجَ هحاعثِ خَاّذشذ

 .  ّیچ اهتحاًی اس هقاعغ کارشٌاعی ٍ یا تحظیالت تکویلی ًثایذ در داًشگاُ یشد تزًاهِ ریشی گزدددٍشٌبِ ّبی درٍس عوَهیدر . جذٍل تزگشاری اهتحاًات ػوَهی ٍ پایِ عزٍیغی تِ طَرت سیز هی تاشذ -5

 

 15:30-17:30 13:30-15:30 10-12 8-10ريس َفتٍ ريس  امتحان 

ايل 
 16/03/1395یکشىبٍ َفتٍ ايل  

ايلیه ريس بزگشاري  امتحاوات 
  فٌی 1ریبضی عوَهی  فٌی 2ریبضی عوَهی  

 (فقط دروس عمومی)دي شىبٍ َفتٍ ايل  ديم 

17/03/1395 
فبرسی عوَهی 

تفسیزهَضَعی ًْج البالغِ، 

 تفسیز هَضَعی قزاى
داًش خبًَادُ ٍ جوعیت 

آئیي سًذگبًی، 

اخالق اسالهی 

 هحبسببت عذدی    19/03/1395چُار شىبٍ  چُارم 

  شیوی عوَهی   20/03/1395پىج شىبٍ پىجم 

َشتم 
 (فقط دروس عمومی) دي شىبٍ َفتٍ ديم 

24/03/1395 
سببى عوَهی 

تبریخ اهبهت، 
تبریخ تحلیلی صذر اسالم 

 اًقالة اسالهی ایزاى 

  فٌی 1فیشیک  فٌی 2فیشیک   26/03/1395چُارشىبٍ َفتٍ ديم دَم 

  هعبدالت دیفزاًسیل   30/03/1395یکشىبٍ سیشدَم 

چُاردَم 
 (فقط دروس عمومی)ديشىبٍ َفتٍ سًم 

 31/ 3/1394 

آخزیه ريس بزگشاري  امتحاوات 

 1اًذیشِ اسالهی 

 آشٌبئی بب دفبع هقذس
آسهَى تئَری   2اًذیشِ اسالهی 

 تزبیت بذًی ٍ هعبفیت پششکی
 

 

 5صفحِ 

 


