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 بسمه تعالي

 2/8/د :شناسه

  نیمسال يتحصیلافزایش سنوات مجوز درخواست  کاربرگ

                ن دکتریبرای دانشجویا یازدهم
 مدیریت تحصیالت تکمیلی

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 .را مطالعه بفرمایید همین فرم پائینمندرج در  مقررات آموزشي  ،فرماین قبل از تکمیل    تذکر مهم:

 
 استاد / استادان راهنمای محترم:

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

 را دارم. ...... .......تحصیلی........سال  دوم  برای نیمسال اول  یازدهم درخواست مجوز ثبت نام ترم

 ل:                   یدال

                   

      دانشجو: ءنام و امضا                                                                                                                                                                                                           

 اریخ:ت                                                                                                                                                                                                             
 

 :مدیر محترم گروه

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

 دالیل:

  

                                              :              راهنما / استاداناستاد ءنام و امضا                                                                                                                                                                                                            

 تاریخ:                                                                                                                                                                                                            
 

 

  :محترم دانشکده رئیس

 .مخالفت شدل به دالیل ذیـ . مـطرح و موافقت شد......... .....................درجلسه مورخدرخواست دانشجو 

 دالیل:

  

                                                :مدیر گروه ءنام و امضا                                                                                                                                                                                                          

 تاریخ:                                                                                                                                                                                                          

 دبیر محترم شورای بررسي موارد خاص دانشگاه:

 . شود مخالفت می شود ت دانشجو  موافقت میباسالم، احتراماً با افزایش سنوا

                               مالحظات:

 :       رئیس دانشکده ءامضا                                                                                                                                                                                                    

 تاریخ:                                                                                                                                                                                                      

 نامه آموزشي دورة دکتریموادی از آیین
 

 و دانشکده 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 و شورای بررسی موارد خاص دانشگاه حداکثر  دانشکده  شورای

نیمسال سنوات  9بینی )با ارائه دالیل و مستندات کافی( در مدت مجاز )بنا به عللی خارج از اختیار خود و یا بروز مشکالت غیر قابل پیش دانشجودر صورتی که 
م تحصیل نشود، به پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو و به شرط موفق به اتماشود.(  دانشکده به دانشجو داده می مجاز است و نیمسال دهم با مجوز شورای گروه /

بررسی موارد خاص دانشگاه با حضور استاد راهنما، وضعیت دانشجو را بررسی و متناسب با کمیت و کیفیت  شورای، دانشکده دانشکده و  / موافقت شورای گروه
 قطعی خواهد گرفت.  اخراج او تصمیمهای علمی دانشجو، در مورد مدت و نحوه ادامه تحصیل یا فعالیت

روز قبل از شروع ثبت نام نیمسال مورد  03د سنوات نیمسال تحصیلی که نیاز به مجوز شورای موارد خاص دانشگاه دارد، باید حداقل یموافقت با درخواست تمد
گردد. در با تمدید سنوات نیمسال مورد تقاضای دانشجو محسوب می دانشکده، در واقع مخالفت گروه /ارسال شود. عدم وصول به موقع موافقت کارشناس تقاضا به 

 دانشکده الزامی است. /هر صورت، تکمیل و ارائه به موقع گزارش پیشرفت کار رساله و فرم تقاضای افزایش سنوات تحصیلی طبق برنامه زمانبندی مصوب گروه 
نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات دانشگاه، هم و پس از آن، بر اساس بخشموارد خاص با تمدید سنوات نیمسال یازد شورایدر صورت موافقت 

 ها، همانند دانشجویان نوبت دوم است. دانشجو ملزم به پرداخت تمام هزینه

 


