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  ای آموزشی هالکترونیک از طریق سامانه گلستان صورت گرفته و ثبت نام دانشجویان مجاز به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آئین نامه )انتخاب واحد( نام ثبت

 و مجوزهای مربوطه الزامی است. در صورت عدم ثبت نام دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود.

 ظور رفع اشکاالت آموزشی انتخاب واحد درسی نهایی و وضعیت دانشجو )مشروطی( باید توسط کارشناسان آموزشی در دانشکده ها انجام شود.کنترل نهایی به من 

  امتحان هر درس است.روز پس از  30و  20، 10مهلت اعالم نمرات و ثبت در سامانه دانشگاه توسط اساتید محترم برای دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب 

  می باشد. دو روز قبل از شروع ترم آتیآخرین مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری واجد شرایط 



 باسمه تعالی

 زنجانعاونت آموزشی دانشگاه م

 (کلیه مقاطع) زنجاندانشگاه  1399-1400سال تحصیلی دومتقویم آموزشی نیمسال 

 ماه هفته شنبه یکشنبه هبدوشن سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه

 992 ثبت نام باشد.می  1399 ماه بهمن 15تا روز بهمن  13روز  از 1399-1400ی سال تحصیل دومشروع ثبت نام نیمسال 
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 مجوزهای و زشیآمو های نامه آئین و مقررات اساس بر تحصیلی مقاطع کلیه در تحصیل به مجاز دانشجویان نام ثبت و گرفته صورت گلستان سامانه طریق از الکترونیک نام ثبت 

 .شود می محسوب تحصیل از منصرف دانشجو نام ثبت عدم صورت در. است الزامی مربوطه

 ع اشکاالت آموزشی انتخاب واحد درسی نهایی و وضعیت دانشجو )مشروطی( باید توسط کارشناسان آموزشی در دانشکده ها انجام شود.رف منظور به یکنترل نهای 

 هر درس است. امتحان از پس روز 30 و 20 ،10 ترتیب به دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی، دروس برای محترم اساتید توسط دانشگاه سامانه در ثبت و نمرات اعالم مهلت 

 باشد می آتی ترم شروع از قبل روز دو شرایط واجد دکتری و ارشد کارشناسی دانشجویان نامه پایان از دفاع مهلت آخرین. 

 معاونت آموزشی دانشگاه زنجان                                                                                                                                                                               


