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 1/5/الفشناسه:  

  تاریخ :
 پيوست: 

 

 نيمسال پنجمدرخواست مجوز افزایش سنوات تحصيلي فرم 

 برای دانشجویان دوره کارشناسي ارشد
 

 مدیریت تحصيالت تکميلي

   مهم: نکات

 * قبل از تکميل این کاربرگ، مقررات آموزشي و مصوبات شورای تحصيالت تکميلي دانشگاه مطالعه شود. 

 عمل آید.* پس از صدور رأی کميسيون داخلي دانشگاه، باید اقدام مقتضي جهت ثبت نام نيمسال پنجم در مهلت مقرر توسط دانشجو به

 
 

 استاد / استادان محترم راهنما:

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

برای نیمسال پنجم درخواست مجوز ثبت نام ترم  ،دالیل ذکرشده بهتوجه  با که ام..... گذرانده...........احد را با معدل..... و.......تاکنون تعداد.. نوبت دوم نوبت اول

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

 ل:                                     یدال

 
 دانشجو: ینام و امضا                                                                                                                                              

 اریخ:ت                                                                                                                                              

 شماره تماس:                                                                                                                                            
                                                                                                                                                

 

:همدیر محترم گرو
 . شود موافقت نمی  شود با افزایش سنوات تحصیلی نیمسال پنجم دانشجو به دالیل زیر موافقت می

 :دالیل

 
                                                     راهنما:/ استادان استاد  ینام و امضا                                                                                                                                          

                                                                                                 تاریخ:                                                                                                                                          
 

  :محترم دانشکده رئيس
  .مخالفت شدریـزبه دالیل  . مـطرح و موافقت شدشورای گروه / دانشکده ......... ......................درجلسه مورخ پنجمافزایش سنوات نیمسال  درخواست

 گردد. مراتب جهت اقدام الزم اعالم می

 :دالیل

 
 :مدیر گروه ینام و امضا                                                                                                                                       

      تاریخ:                                                                                                                                           

 

  تحصيالت تکميلي دانشگاه:اداره محترم آموزش 
 . دیبه عمل آ یمراتب فوق اقدام مقتض دییتأ ضمن

 

  :دانشکده رئيس یو امضا نام                                                                                                                                      

 تاریخ:                                                                                                                                      

 

 

 



 

 

 افزایش سنواتدر خصوص  شي کارشناسي ارشدزنامه آمواز آیين فادیم

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

 تحصیلی است. نیمسال 4سال مشتمل بر  2حداکثر پژوهشی،  -آموزشی، پژوهشی، آموزشیتحصیلی در هر سه شیوه 

مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه  / دانشکدهمستقل گروه در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای  *

 سال تجاوز نماید. 5/2از شیوه نباید 

نامه، در خصوص سنوات نیمسال پنجم، با ارائه دالیل کافی توسط دانشجو و به شرط تکمیل و ارائه به موقع گزارش پیشرفت کار پایان *

امکان صدور مجوز سنوات  ،گروهشورای و  بندی مصوب، موافقت استاد راهنمانتکمیل و ارائه فرم تقاضای افزایش سنوات تحصیلی طبق برنامه زما

قبل از شروع ثبت نام  روز 15حداقل باید گروه نیمسال پنجم وجود دارد. موافقت با تمدید سنوات نیمسال پنجم دانشجویان متقاضی توسط 

، مخالفت با تمدید سنوات نیمسال پنجم دانشجو گروه. عدم وصول به موقع موافقت ارسال شود به کارشناس آموزش دانشکده پنجمنیمسال 

 گردد. محسوب می

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

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

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

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

 حساب نماید. تسویههای مختلف دانشگاه ا بخشباید ب شده و دانشجووی حکم اخراج صادر 

تغذیه و ... وزارت علوم، تحقیقات، فناوری و مصوبات دانشگاه  ،در تمدید سنوات نیمسال پنجم، دانشجو مکلف به پرداخت هزینه خوابگاه *

 خواهد بود. 

شود و دانشجویانی که در ترم پنجم فارغگرفته مینمره تشویقی در نظر  5/0شوند، التحصیل میترم فارغ 4دانشجویانی که در برای  *

 گردد.ای از پایان نامه کسر نمیشوند، بابت افزایش سنوات تحصیلی آنها نمرهالتحصیل می

از  شده تا تاریخ دفاعه ئاراعالوه بر نمره دستاوردهای ، کنندمینامه خود دفاع از پایان نیمسال تحصیلی 5یا  4که در  یبرای دانشجویان *

نهایی دانشجو اضافه ۀ تواند به نمرنیز میاز تاریخ دفاع دانشجو  پس ماه 9تا  6دست آمده در فاصله زمانی ه دستاوردهای علمی ب ۀنمر ،نامهپایان

ه ئدستاوردهای علمی ارا ۀنهایی دانشجو فقط نمر ۀخود دفاع کنند، به نمر ۀناماز پایان و یا بعد از آن شود. برای دانشجویانی که در نیمسال ششم

 تواند اضافه شود.شده تا روز دفاع دانشجو می

 


