به نام خدا
شرایط ثبت نام دانشجویان تحصیالت تکمیلی با شرایط خاص عدم تصویب پیشنهاده یا عدم تحویل گزارش پیشرفت تحصیلی
عدم تصویب پیشنهاده برای دانشجویان کارشناسی ارشد
زمان موثر دوره
نیمسال سوم

راه حل

اثر

عدم امکان ثبت در صورت نیاز ،ثبت نیمسال به صورت در حال تصویب پروپوزال
پایاننامه

دو هفته قبل از شروع محدودیت دسترسی تصویب پیشنهاده و ثبت در سامانه گلستان
نیمسال چهارم

به سامانه گلستان

نیمسال چهارم

منع ثبت نام

نیمسال پنجم

اخراج عدم ثبت نام در صورت آمادگی برای تصویب پیشنهاده و ثبت در سامانه گلستان تا پایان نیمسال پنجم،

در صورت آمادگی برای تصویب پیشنهاده و ثبت در سامانه گلستان تا پایان نیمسال چهارم،
 -1از طریق پیشخوان (گردش :دانشجو ،استاد راهنما ،کارشناس گروه ،مدیر گروه ،آموزش) ثبت نام
با تاخیر انجام میشود.
 -2در صورت نیاز ،نیمسال قبل بصورت در حال تصویب پروپوزال ثبت میشود.
 -3پیشخوان یک ماه قبل از شروع نیمسال جدید باید آغاز شود

و

محدودیتهای  -1از طریق پیشخوان بازگشت به تحصیل پژوهشی (گردش :دانشجو ،استاد راهنما ،کارشناس گروه،

ناشی از آن

مدیر گروه ،کارشناس پژوهشی دانشکده ،معاون پژوهشی دانشکده ،کارشناس امور پژوهشی،
آموزش) ثبت نام با تاخیر انجام میشود.
 -2در صورت نیاز نیمسالهای قبل بصورت در حال تصویب پروپوزال ثبت نام با تاخیر میشود.
 -3پیشخوان یک ماه قبل از شروع نیمسال جدید باید آغاز شود.
 -4در صورت استفاده از این پیشخوان ،تخفیف شهریه نیمسال ششم برای دانشجو در نظر گرفته
نخواهد شد و استفاده از سنوات نیمسال هفتم برای دانشجو بطور عادی ممکن نخواهد بود و در
صورت درخواست ،پرونده به کمیسیون استانی خواهد رفت.

* :در صورت عدم دسترسی به سامانه گلستان ،پس از اعالم توسط استاد راهنما به کارشناس گروه مبنی بر آمادگی دانشجو
برای برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاده ،دسترسی به سامانه با پیگیری کارشناس گروه برای شروع پیشخوان فراهم میشود
*** :در صورت نیاز به بازگشت به تحصیل ،کمیته منتخب در دفتر امور پژوهشی تشکیل خواهد شد و نظر کمیته توسط
کارشناس امور پژوهشی در سامانه گلستان درج خواهد شد.

عدم تصویب پیشنهاده برای دانشجویان دکترا
زمان موثر دوره
نیمسال پنجم

راه حل

اثر

عدم امکان ثبت پایاننامه در صورت نیاز ،ثبت نیمسال به صورت در حال تصویب پروپوزال

دو ماه پس از شروع محدودیت دسترسی به تصویب پیشنهاده و ثبت در سامانه گلستان
نیمسال پنجم

سامانه گلستان

نیمسال ششم

منع ثبت نام

نیمسال هفتم

اخراج عدم ثبت نام و در صورت آمادگی برای تصویب پیشنهاده و ثبت در سامانه گلستان تا پایان نیمسال هفتم،

در صورت آمادگی برای تصویب پیشنهاده و ثبت در سامانه گلستان تا پایان نیمسال ششم،
 -1از طریق پیشخوان (گردش :دانشجو ،استاد راهنما ،کارشناس گروه ،مدیر گروه ،آموزش) ثبت نام
با تاخیر انجام میشود.
 -2در صورت نیاز ،نیمسال قبل بصورت در حال تصویب پروپوزال ثبت میشود.
 -3پیشخوان یک ماه قبل از شروع نیمسال جدید باید آغاز شود.

محدودیتهای ناشی از  -1از طریق پیشخوان بازگشت به تحصیل پژوهشی (گردش :دانشجو ،استاد راهنما ،کارشناس گروه،
مدیر گروه ،کارشناس پژوهشی دانشکده ،معاون پژوهشی دانشکده ،کارشناس امور پژوهشی،

آن

آموزش) ثبت نام با تاخیر انجام میشود.
 -2در صورت نیاز نیمسالهای قبل بصورت در حال تصویب پروپوزال ثبت نام با تاخیر میشود.
 -3پیشخوان یک ماه قبل از شروع نیمسال جدید باید آغاز شود.
 -4در صورت استفاده از این پیشخوان ،سابقه آن در پرونده دانشجو درج میشود و تخفیف نیمسالهای
یازدهم و دوازدهم برای دانشجو کاهش مییابد .استفاده از سنوات نیمسال سیزدهم بصورت عادی
برای دانشجو ممکن نخواهد بود و در صورت درخواست ،پرونده به کمیسیون استانی خواهد رفت.

عدم تایید گزارش پیشرفت  6ماهه برای دانشجویان دکترا
زمان موثر دوره
شروع نیمسال

راه حل

اثر

عدم امکان ثبت نام در صورت تایید گزارش پیشرفت توسط استاد راهنما ،از طریق پیشخوان (گردش :دانشجو ،استاد راهنما،
کارشناس گروه ،مدیر گروه ،آموزش) ثبت نام با تاخیر انجام میشود.

شروع نیمسال و عدم ثبت اخراج عدم ثبت نام در صورت تایید گزارش پیشرفت توسط استاد راهنما
نام در نیمسال قبل (یعنی و

محدودیتهای  -1از طریق پیشخوان بازگشت به تحصیل پژوهشی (گردش :دانشجو ،استاد راهنما ،کارشناس گروه،

دو دوره بدون گزارش ناشی از آن

مدیر گروه ،کارشناس پژوهشی دانشکده ،معاون پژوهشی دانشکده ،کارشناس امور پژوهشی،

پیشرفت)

آموزش) ثبت نام با تاخیر انجام میشود.
 -2نیمسالهای قبل ثبت نام با تاخیر میشود.
به ازای هر بار استفاده از این پیشخوان ،سابقه آن در پرونده دانشجو درج میشود .تخفیف نیمسالهای
اضافه کاهش یافته یا حذف میشود و اعطای سنوات ارفاقی (یازدهم و دوازدهم و سیزدهم) با شرایط
سختگیرانهتر بررسی خواهد شد .مثال نیمسال سیزدهم این دانشجو مشروط به کسب شرایط نیسمال
چهاردهم دانشجویان عادی داده خواهد شد و ...

