
 

 1396ویرایش دي ماه  

فرم درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی براي دانشجویان مقطع 

 (براي نیمسالهاي یازدهم و دوازدهم) 92و 91کارشناسی ورودي هاي  
 

  
 مدیریت امور آموزشی 

 

 استاد  محترم راهنما:
 ورودي سال  .....................  نوبت دوم نوبت اول........ دانشجوي مقطع کارشناسی ......................................... به شماره دانشجویی.................... اینجانب

 15ماده  1در زیر و مطابق تبصره شده دالیل ذکر بهتوجه  ام با..... گذرانده................ واحد را با معدل....تاکنون تعداد.. که .......................................گرایش......../رشته
ترم یازدهم/دوازدهم براي شیوه نامه اجرایی آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه یزد، تقاضا دارم تا با طرح درخوست افزایش سنوات تحصیلی اینجانب 

 پرداخت شهریه سال اخذ مجوز افزایش سنواتزد ،که مطابق مقررات با تحصیلی در نیمسال ............ سال تحصیلی  ............ در شوراي آموزشی دانشگاه ی
ضمنا بدینوسیله متعهد می گردم تا تمام تالش خود را براي فارغ التحصیل . (طبق دستورالعمل شهریه، شهریه اخذ می گردد) ،موافقت فرمائید.همراه خواهد بود

 شدن در این فرصت داده شده به اینجانب به کارگیرم. 
 تاریخ:                                          امضاء :                                                                                                                                  یل:دال

 

                                                          تاریخ:                                   .         نام و امضاء استاد راهنما:شودنیمسال موافقت/مخالفت می  سنوات تحصیلی دانشجو به مدت یک با افزایش

 تاریخ:                                                                                                                               :  معاون محترم آموزشی پردیس/ دانشکده
/ دانشکده   شوراي گروه ...................درجلسه مورخ ........................   نیمسال ............. سال تحصیلیصیلی دانشجو به مدت یک نیسمال، براي موضوع افزایش سنوات تح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ر گرفت.قرا مخالفت /   موافقتمورد مـطرح و 
                              :/ مدیر گروهرئیس بخشنام و امضاء                                                                                                                                  

 

 تاریخ:                                                                                                                                                            : یآموزشامورمحترم  مدیر
 با توجه به موافقت با افزایش سنوات دانشجو به مدت یک نیمسال ،خواهشمند است در این خصوص دستور اقدام الزم صادر فرمائید. 

 :پردیس /نشکدهدا معاون آموزشیء نام و امضا                                                                                 

 تاریخ:                                                                                                                         : اداره آموزشهاي آزاد و مجازيمحترم  رئیس
بـه مـدیریت امـور آموزشـی ، افـزایش   2/5/96با توجه به تفویض اختیار موضوع افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان  ، در جلسه شوراي آموزشی دانشگاه  مـورخ 

 سنوات نامبرده مورد موافقت قرار گرفت . لطفا دستور اقدام الزم در خصوص وضعیت شهریه نامبرده ، صادر فرمایید. 
 مدیر امور آموزشی مهر و امضاء                                                                       

                     تاریخ:                           اداره پذیرش                                                                                                                  محترم  رئیس
به مدیریت امور آموزشی ،   2/5/96به تفویض اختیار موضوع افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان  ، در جلسه شوراي آموزشی دانشگاه  مورخ  با توجه

 ید. افزایش سنوات نامبرده مورد موافقت قرار گرفت . لطفا در خصوص وضعیت نظام وظیفه دانشجو اقدام الزم ، صادر فرمای
 مدیر امور آموزشی مهر و امضاء                                                      
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 تاریخ:                                                                                                             : اداره آموزشهاي آزاد و مجازيمحترم  رئیس
...................... تـا وضعیت نظام وظیفه دانشجو از نظر این اداره براي ادامه تحصیل مورد تائید می باشد و تمدید معافیت تحصیلی دانشـجو بـا شـماره .......... 

 یه دانشجو دستور اقدام الزم، صادرفرمایید.ثبت گردید.لطفا درخصوص وضعیت شهر 10320تاریخ ........................................ در پردازش 
 ء رئیس اداره پذیرشنام و امضا                                                                                                                      

 تاریخ:                                                                                                                                 : اداره خدمات آموزشیمحترم  رئیس    
 اقدام گردد.، در خصوص ایجادسرترم الزم لطفادر زیرفرم اول و سوم اصالح گردید.  15400وضعیت شهریه دانشجو مطابق قوانین شهریه در پردازش  

                                                                                                                                                                                              :ءکارشناس اداره آموزشهاي آزاد و مجازينام و امضا                                                                                                                                    
 

 تاریخ:                                                                                                                                                                                                                 
         اقدام الزم در خصوص انتخاب واحد  سرترم الزم براي ادامه تحصیل دانشجو ایجاد گردید و ثبت شد.  10320در پردازش  افزایش سنوات تحصیلی دانشجو

 تم گلستان بارگذاري شد.دانشجو (آماده سازي و زمانبندي) اعمال گردید. و فرم حاضر در سیس
   :ء کارشناس اداره خدمات آموزشینام و امضا                                                                                                                                  


