
 شیراز تقویم تحصیالت تکمیلی دانشگاه

  89 - 99 تحصیلی سال نیم سال اول 

در تحصیلی سال  در هر نیم هاس ه دروس و بازه زمانی امتحانات درثبت نام، حذف و اضاف 

 منطبق بر تقویم آموزشی دانشگاه شیراز است. ،دوره های تحصیالت تکمیلی

 عنوان ردیف
 تاریخ 

 دکتری کارشناسی ارشد

 25/07/98 ( 1آزمون زبان بسندگی دکتری شماره )  1

 8/07/98 با یک نیم سال عدم ثبت نام و یا بیشترتوسط بخش   تعیین تکلیف دانشجویان 2

 02/08/98 (1آزمون زبان ویژه معافی کارشناسی ارشد  شماره ) 3

 98آبان و آذر  ---- جامع ارزیابیبرگزاری  4

 31/06/98 آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی  5

 30/07/98 آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی با تاخیر 6

 15/07/98  درس های خاصدرخواست ثبت  آخرین مهلت 7

 11/10/98تا  1/10/98  (جایگزین)بازه زمانی درخواست ثبت درس های خاص  8

9 
سال  برای) ارشد کارشناسی  اعالم ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری ومهلت 

99 ) 
29/08/98 

 15/04/99 30/10/98 ( 98ورودی های مهر  آخرین مهلت تعیین استاد راهنما ) 10

 30/9/98 آخرین مهلت درخواست حذف نیم سال   11

 13/10/98 با تاخیر آخرین مهلت درخواست حذف نیم سال 12

 13/10/98 آخرین مهلت درخواست حذف یک درس   13

 26/10/98الی         14/10/98 سال پایان  نیم بازه زمانی برگزاری امتحانات 14

 30/11/98 آخرین مهلت دفاع از رساله / پایان نامه 15

16 

اخطارکتبی به دانشجویان کارشناسی ارشد با یک نیم سال مشروط آموزشی  

توسط دانشکده و اعالم اسامی دانشجویان با دو نیمسال مشروطی برای 

 به تحصیالت تکمیلی دانشگاهتعیین تکلیف 

حداکثر تا  

20/12/98  
---- 

 15/12/98 24/11/98 آخرین مهلت ورود نمره 17

، حذف درس، ثبت درس خاص و ثبت درس سال حذف نیممرخصی تحصیلی، درخواست  -1 نکات مهم:

بر اساس آیین نامه و با رعایت و  ،در مهلت مقرر (sess) ازطریق فقط بصورت سیستمی   (جایگزین)خاص 

 امکان پذیر است.) تایید استاد درس، استاد راهنما، بخش و دانشکده(  تمام شرایط مصوب

بوده و  98سال دوم نیم در ، موظف به ثبت نامدفاع نماید 30/11/98 از تاریخبعد  ی که دانشجودر صورت -2

 دشوقعی دفاع برای ایشان ثبت می تاریخ وا

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه



 تقویم تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز

 89-99سال تحصیلی  دومنیم سال 

سال در دوره های  دروس  در هر نیمثبت نام، حذف و اضافه دروس و بازه زمانی امتحانات  

 منطبق بر تقویم آموزشی دانشگاه شیراز است. ،تحصیالت تکمیلی

 عنوان ردیف
 تاریخ 

 دکتری کارشناسی ارشد

1 
تعیین تکلیف دانشجویان، با یک نیم سال عدم ثبت نام و یا 

 بیشترتوسط بخش  
28/11/98 

 30/11/98  آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی 2

 21/12/98 با تاخیر  آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی 3

 15/12/98 ( 2شماره ) دکتری بسندگی  زبان آزمون 4

 08/12/98 (2آزمون زبان معافی کارشناسی ارشد شماره ) 5

 5/12/98 آخرین مهلت ثبت درس های خاص 6

 21/03/99الی         11/03/99  (جایگزین)بازه زمانی درخواست ثبت درس های خاص  7

 ---- برگزاری ارزیابی جامع 8
اردیبهشت و 

 99خرداد 

 99اواسط تیر ماه  (3شماره ) آزمون زبان بسندگی دکتری  9

 10/03/99  آخرین مهلت درخواست حذف نیم سال 10

 23/03/99  سال با تاخیرآخرین مهلت درخواست حذف نیم  11

 23/03/99  آخرین مهلت درخواست حذف یک درس 12

 04/04/99  الی   24/03/99 سال پایان نیم بازه  زمانی برگزاری امتحانات 13

14 

در  گرایش های فعلی و تعریف رشته های جدید –بازنگری رشته 

)بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته  سیستم اتوماسیون آموزشی

 کارشناسی ارشد و دکتری(

شهریور  7الی  1

99 

 25الی  20

 99 اردیبهشت

  31/04/99 آخرین مهلت ورود نمره 15

16 

اخطار کتبی به دانشجویان کارشناسی ارشد با یک نیم سال مشروطی 

توسط دانشکده و اعالم اسامی دانشجویان با دو نیمسال مشروطی برای 

 تعیین تکلیف به تحصیالت تکمیلی دانشگاه

حداکثر تا 

10/06/98 
---- 

  20/06/99 پایان نامه آخرین مهلت دفاع از رساله / 17

درخواست مرخصی تحصیلی، حذف نیم سال، حذف درس، ثبت درس خاص و ثبت درس خاص  نکته مهم:

در مهلت مقرر، و بر اساس آیین نامه و با رعایت تمام  (sess) ازطریق فقط بصورت سیستمی  (جایگزین)

   شرایط مصوب ) تایید استاد درس، استاد راهنما، بخش و دانشکده( امکان پذیر است.

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه                                                           


