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 1/3ک/ :شناسه

 پنجم نیمسال يتحصیلافزایش سنوات مجوز درخواست کاربرگ 

  وره کارشناسي ارشدد برای دانشجویان
 

  (1331 زمستانویرایش )
 تحصیالت تکمیلي

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 ،پس از بررسي تقاضای دانشجو . نمایید(  را مطالعه کاربرگدانشگاه )مندرج در پشت ی تحصیالت تکمیلي مقررات آموزشي و مصوبات شورا ، کاربرگاین قبل از تکمیل   تذکر مهم:

 . عمل آیدتوسط دانشجو بهمهلت مقرر  درثبت نام نیمسال پنجم باید اقدام مقتضي جهت وافقت با افزایش سنوات، و م دانشکده /مستقل در شورای گروه
 

 استاد / استادان محترم راهنما:

نوبت  ........ نوبت اول...............................گرایش......../.......... دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته...................................... به شماره دانشجویی..................... اینجانب

برای نیمسال پنجم دالیل ذکرشده در زیر درخواست مجوز ثبت نام ترم  بهتوجه  ام. با... گذرانده.................. واحد را با معدل....تاکنون تعداد.. آزادی  پردیس دوم

 را دارم. ........ .........سال تحصیلی.... دوم  اول 

 ل:                                     یدال

 
 دانشجو: ینام و امضا                                                                                                                                       

 اریخ:ت                                                                                                                                       
 

:/ مشاور محترم پردیس آزادیمحترم دانشکدهمعاون ل/ه مستقمدیر محترم گرو
 . شود .  موافقت نمیشود با افزایش سنوات تحصیلی نیمسال پنجم دانشجو به دالیل زیر موافقت می

 :دالیل

 
                                                     راهنما:/ استادان استاد  ینام و امضا                                           

                                                                                                 تاریخ:                                            

 : معاون محترم آموزشي و پژوهشي دانشکده مستقل / پردیس
  .مخالفت شدریـزبه دالیل  . مـطرح و موافقت شدگروه / دانشکده بخش /شورای ......... ......................سه مورخدرجل پنجمبا افزایش سنوات نیمسال  

 گردد. مراتب جهت اقدام الزم اعالم می

 :دالیل

 
 :/ مشاور پردیس آزادیاون دانشکدهمع/مستقل مدیر گروه ینام و امضا                        رئیس بخش:                        نام و امضای 

      تاریخ:                                                                                 تاریخ:

 

 : سیاداره محترم آموزش دانشکده مستقل/ پرد

 . دیبه عمل آ یمراتب فوق اقدام مقتض دییتأ ضمن

 
 :آزادی سیپردرئیس دانشکده مستقل/پردیس/ معاون معاون  یو امضا نام                                

 تاریخ:                                                                                            

 



 

 شي کارشناسي ارشد زنامه آموموادی از آیین

طول نامه را براساس مقررات مربوطه به اتمام برساند. طول دوره مدتی است که دانشجو باید در آن دروس تعیین شده و پایان *

 نیمسال تحصیلی است. 4سال مشتمل بر  2مدت دوره تحصیلی در هر سه شیوه حداکثر 

 

رد مدت تحصیل وی را حداکثر تـا دو نیمسـال افـزایش ، دانشگاه اختیار داآموخته نشوددر صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش *

دهد. افزایش سنوات تحصیلی دانشجوی مشمول آموزش رایگان در نیمسال اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبـ  

 ۀ تحصیل محروم است. آموخته نشود از ادامشود. چنانچه دانشجو در این مدت دانشتعرفۀ مصوب هیأت امنای دانشگاه انجام می

در خصوص سنوات نیمسال پنجم و ششم، با ارائه دالیل کافی توسط دانشجو و به شرط تکمیل و ارائه به موقـع گـزارش پیشـرفت  *

نامه، تکمیل و ارائه فرم تقاضای افزایش سنوات تحصیلی طب  برنامه زمانبنـدی مصـوب، موافقـت اسـتاد راهنمـا، رئـیس بخـش، کار پایان

گروه مستقل / دانشکده امکان صدور مجوز سنوات نیمسال پنجم و ششم وجود دارد. موافقت بـا تمدیـد سـنوات نیمسـال پـنجم و شورای 

ا ششـم بـه اداره آمـوزش دانشـکده یـروز قبل از شروع ثبت نام نیمسال پـنجم  51ششم دانشجویان متقاضی توسط دانشکده، باید حداقل 

ا ششم دانشـجو یبه موقع موافقت گروه مستقل/ دانشکده، مخالفت با تمدید سنوات نیمسال پنجم مستقل/ پردیس ارسال شود. عدم وصول 

 گردد. محسوب می

 شود.مدت مرخصی یا حذف ترم جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب می *

مقرر برای اخذ درصورتی که دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه حتی برای یک نیمسال ترک تحصیل نموده باشد و در زمان  *

 شود.اقدام ننماید، از ادامه تحصیل محروم میهای بعد مجوز )درصورت لزوم( و انتخاب واحد نیمسال

آموختگی آن دوره نشود، به علت اتمام سنوات تحصیلی، محروم از تحصیل اگر دانشجو در وقت قانونی خود موف  به دانش *

 حساب نماید. تسویههای مختلف دانشگاه باید با بخش شجوشده و دانمحسوب و برای وی حکم اخراج صادر 

 

ا فرد باشد به یشوند بر حسب اینکه نیمسال چهارم تحصیلی دانشجو نیمسال زوج التحصیل میترم فارغ 4برای دانشجویانی که در 

 گیرد:شرح زیر نمره تشویقی تعل  می

 03نمره تشویقی و در صورتی که دانشجو تا تاریخ  1/3ماه دفاع نماید بهمن 03مهرماه یا  51نامه خود تا تاریخ اگر دانشجو از پایان

 شود.نمره تشویقی در نظر گرفته می 21/3اسفند ماه دفاع کند  51مهر ماه یا 

ائه دستاوردهای ار ۀنداشته باشند، عالوه بر نمر یل منعیشدن روند فراغت از تحص یفه و طوالنیکه از نظر نظام وظ یانیه دانشجویکل
 6دست آمده در فاصله زمانی دستاوردهای علمی به ۀنامه، در صورت درخواست دانشجو و تایید استاد راهنما نمرشده تا تاریخ دفاع از پایان

 نهایی دانشجو اضافه شود.  ۀتواند به نمرماه نیز می 55تا 
 


