
 سمه تعالياب

 3/3ک/ :شناسه

 هفتم نیمسال يتحصیلافزایش سنوات مجوز درخواست  کاربرگ

  وره کارشناسي ارشدد برای دانشجویان
  (6331 بهارویرایش )

 تحصیالت تکمیلي

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 توجه:

  .شود( مطالعه کاربرگمندرج در پشت اه )تحصیالت تکمیلي دانشگی ، مقررات آموزشي و مصوبات شوراکاربرگقبل از تکمیل این  *

 پیشخوان خدمت مراجعه نموده و نسبت به ثبت درخواست افزایش سنوات و بارگذاری این کاربرگ اقدام نماید.  -، دانشجو باید به سیستم گلستان **پس از تکمیل این کاربرگ

 .عمل آیدتوسط دانشجو بهدر مهلت مقرر  هفتمثبت نام نیمسال جهت  باید اقدام مقتضي ،صدور رأی کمیسیونپس از *** 
 

 

..................................... استاد/ استادان محترم راهنما:

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

دالیل ذکرشده در زیر درخواست مجوز ثبت نام  بهتوجه  ام. با...... گذرانده.............. واحد را با معدل..تاکنون تعداد . خودگردان  پردیس نوبت دوم

 را دارم. ....... تحصیلی.......سال  دوم  برای نیمسال اول  هفتم ترم
 ل:                                     یدال

 دانشجو: ینام و امضا                                                                                                                                 

 اریخ:ت                                                                                                                                  
 

  :/ مشاور محترم پردیس آزادیمدیر محترم گروه مستقل/ معاون محترم دانشکده

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

 ل:یدال

                                                استاد راهنما: ینام و امضا                                          

                                                                                                                                                                                تاریخ:                                          
 

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

ل بره دالیرل ذیرر . مررطر  و موافقرت شردآزادی / پرردیس گروه مستقل / دانشکده بخش / شورای ..... ..................درجلسه مورخدرخواست دانشجو 

 .مخالفت شد

 

 :/ مشاور پردیس آزادیمعاون دانشکده/ مستقل مدیر گروه ینام و امضا                                       نام و امضای رئیس بخش:  

 ریخ:تا                                                                   تاریخ:  
 

 

 بررسي موارد خاص دانشگاه: شورایمحترم  دبیر

   شودمی مخالفت     شودمی موافقت ودانشج با درخواست

                  مالحظات:

 :آزادی پردیسرئیس دانشکده مستقل/  پردیس/ معاون معاون یامضا                                                              

      تاریخ:                                                              
           

 تلفن همراه:
 تلفن ثابت: 



 

 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  2لی در هر سه شیوه حداکثر مدت دوره تحصی

مجاز است. در هر صورت مدت دوره  پردیسدانشکده مستقل /  شورایدر موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص  *

 سال تجاوز نماید. 5/2در هر سه شیوه نباید از 

با ارائه دالیل و مستندات کافی توسط دانشجو و به شرط تکمیل و ارائه به در خصوص سنوات نیمسال ششم، در شرایط خاص و  *

موقع گزارش پیشرفت کار پایان نامه، تکمیل و ارائه فرم تقاضای افزایش سنوات تحصیلی طبق برنامه زمانبندی مصوب، موافقت استاد 

موارد خاص امکان صدور  شورای بررسیو  یسپردآموزشی و پژوهشی  شورایدانشکده،  /مستقلشورای گروه رئیس بخش، راهنما، 

، مستقل/ پردیس مجوز سنوات نیمسال ششم وجود دارد. موافقت با تمدید سنوات نیمسال ششم دانشجویان متقاضی توسط دانشکده

ه موقع ارسال شود. عدم وصول ب پردیس اداره آموزش دانشکده مستقل/ برایروز قبل از شروع ثبت نام نیمسال ششم  03باید حداقل 

 گردد.موافقت، مخالفت با تمدید سنوات نیمسال ششم دانشجو تلقی می

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

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

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

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

 حساب نماید. تسویهاه های مختلف دانشگباید با بخششده و دانشجو محسوب و برای وی حکم اخراج صادر 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات دانشگاه، دانشجو ملزم به پرداخت تمام  طبق بخشنامهدر تمدید سنوات ترم ششم،  *

 ها، همانند دانشجویان نوبت دوم است. هزینه

الوه بر نمره دستاوردهای ارایه شده تا تاریخ ع، کنندمینامه خود دفاع از پایان نیمسال تحصیلی 5یا  4که در  یبرای دانشجویان *
ۀ تواند به نمرنیز میاز تاریخ دفاع دانشجو  پس ماه 9تا  6دست آمده در فاصله زمانی ه دستاوردهای علمی ب ۀنمر ،نامهدفاع از پایان

نهایی دانشجو  ۀدفاع کنند، به نمر خود ۀناماز پایان و یا بعد از آن نهایی دانشجو اضافه شود. برای دانشجویانی که در نیمسال ششم
 تواند اضافه شود.دستاوردهای علمی ارایه شده تا روز دفاع دانشجو می ۀفقط نمر

 

 

 

 

 


