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  نیمسال يتحصیلافزایش سنوات مجوز درخواست  کاربرگ

 ن دکتری برای دانشجویا یازدهم
  (6931بهار )ویرایش 

 تحصیالت تکمیلي  

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 تذکر مهم:

 .فرماییدذیل آن را مطالعه مندرج در  مقررات آموزشي  ،این کاربرگقبل از تکمیل  

 
اد / استادان راهنمای محترم:است

دالیل ذکرشده در زیر  بهتوجه  ..... با...................گرایش ...........................رشته............... دکتری... دانشجوی مقطع ............................ به شماره دانشجویی...................اینجانب.................

 را دارم. ...... .......تحصیلی........سال  دوم  برای نیمسال اول  یازدهم است مجوز ثبت نام ترمدرخو

 ل:                   یدال

 اریخ:ت                                                           دانشجو: ءنام و امضا                                                                                                                 

 

 :/ مشاور محترم پردیس آزادی مدیر محترم گروه / معاون محترم دانشکده

  . شود.موافقت نمی   .شود دانشجو به دالیل زیر موافقت می یازدهمبا افزایش سنوات تحصیلی نیمسال  

 دالیل:

  

                                              :              راهنما / استاداناستاد ءنام و امضا                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                  تاریخ:                                                                                                                                
 

 

 معاون محترم پردیس / معاون محترم دانشکده مستقل / رئیس محترم پردیس آزادی:

 . شد مخالفت.   شدبه دالیل زیر موافقت شورای بخش / گروه / پردیس آزادی مطرح و ......... ...................مورخ درجلسهدرخواست دانشجو  

 دالیل:

 
 نام و امضاء معاون دانشکده/ مدیر گروه / مشاور پردیس آزادی:                                     و امضاء رئیس بخش:                               نام                 

 تاریخ:                                                                                                                                                                              :خیتار                   
 

 :**دبیر محترم شورای بررسي موارد خاص دانشگاه

 . شودمی مخالفت شودمیموافقت با افزایش سنوات دانشجو احتراماً  باسالم،

                               مالحظات:

                                                                        تاریخ:                                                      :            رئیس پردیس آزادی دانشکده مستقل/ پردیس/ معاون معاون ءامضا                                                             

 و قبل از آن( 39)ورودی نامه آموزشي دورة دکتری موادی از آیین

گروه  تایید و راهنما استاد پیشنهاد به ضرورت صورت در .سال است نیم و چهار حداکثر و سال نیم و سه حداقل دکتری، دوره در تحصیل مجاز مدت*     
 .می شود افزوده مدت این به تحصیلی نیمسال یک تا موارد خاص دانشگاه حداکثرو شورای بررسی  دانشکده مستقل / پردیس شورای و دانشکده مستقل/

نیمستال  9بینی )با ارائه دالیل و مستتندات کتافید در متدت مجتاز )در صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یا بروز مشکالت غیر قابل پیش*
د موفق به اتمام تحصیل نشود، به پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو شوده مستقل/ دانشکده به دانشجو داده میسنوات مجاز است و نیمسال دهم با مجوز شورای گرو

گاه، و به شرط موافقت رئیس بخش، شورای گروه مستقل/ دانشکده، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مستتقل / پتردیس و شتورای بررستی متوارد ختاص دانشت
 قطعی خواهد گرفت.  های علمی دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصیل یا اخراج او تصمیمسب با کمیت و کیفیت فعالیتوضعیت دانشجو را بررسی و متنا

روز قبل از شروع ثبتت نتام نیمستال  03موافقت با درخواست تمدید سنوات نیمسال تحصیلی که نیاز به مجوز شورای موارد خاص دانشگاه دارد، باید حداقل *
د سنوات ا به اداره آموزش دانشکده مستقل/ پردیس دانشگاه ارسال شود. عدم وصول به موقع موافقت دانشکده مستقل/ پردیس، در واقع مخالفت با تمدیمورد تقاض

تحصتیلی ببتق  گردد. در هر صورت، تکمیل و ارائه به موقع گزارش پیشرفت کار رساله و فرم تقاضتای افتزایش ستنواتنیمسال مورد تقاضای دانشجو محسوب می
 برنامه زمانبندی مصوب درج شده در تقویم آموزشی دانشگاه الزامی است.

نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات دانشتگاه، در صورت موافقت شورای موارد خاص با تمدید سنوات نیمسال یازدهم و پس از آن، بر اساس بخش*
 د دانشجویان نوبت دوم است. ها، همانندانشجو ملزم به پرداخت تمام هزینه

 

 جهت برح در شورای موارد خاصدرخواست خود را )درخواست بررسی مشکالت آموزشید دانشجو پس از تکمیل کاربرگ فوق، از بریق پیشخوان خدمت سیستم گلستان  **

 نماید.ه آموزش دانشکده مستقل / پردیس تحویل میاصل آن را جهت درج در پرونده به ادار نموده،را بارگذاری  امضاء شدهثبت و کاربرگ  دانشگاه


