با سالم
احتراماً به پيوست جدول سنوات تحصيلي دانشجويان دوره روزانه  /نوبت دوم  /شهريه پرداز مقاطع مختلف تحصيلي ارسال مي گردد.
موارد ذيل رابه استحضار مي رساند ؛
 -1هزينه تمديد سنوات تحصيلي براي دانشجويان دوره روزانه پس از پايان سنوات مجاز دوره تحصيلي (ذكر شده در جدول مربوط )به
شرط تاييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و بر اساس تعرفه مصوب مربوط اخذ مي گردد.
 -2براي دانشجويان دوره نوبت دوم  /شهريه پرداز و مجازي طبق مقررات براي ثبت نام در نيمسال هاي اضافي بايد شهريه مربوط
پرداخت گردد.
-3براي دانشجويان شاهد و ايثارگر دوره روزانه تمديد سنوات اضافي در هر مقطع طبق آيين نامه تسهيالت آموزشي وزارتخانه بدون
هزينه و با مجوز كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه (به شرط عدم وجود مشكل آموزشي ادامه تحصيل ) انجام مي گردد.
-4موضوع تمديد سنوات نهم و دهم مقطع كارشناسي پيوسته براي دانشجويان ورودي آزمون سراسري سال  3131و پس از آن و
همچنين موضوع تمديد سنوات دهم و يازدهم دوره دكتري تخصصي )  ( Ph.Dبراي ورودي هاي سال  3131در جلسه مورخ
3131/3/31شوراي آموزشي دانشگاه مطرح و به شرح ذيل به تصويب رسيد ومقرر گرديد ؛ موضوع براي اخذ مجوز (از هيات امناء
محترم دانشگاه) ،براي هيات رئيسه محترم دانشگاه ارسال شود .
الف  :مقطع كارشناسي پيوسته دوره روزانه( براي ورودي هاي سال  1333و پس از آن):

رشته هاي پرديس هنرهاي زيبا ( با توجه به دارا بودن پايان نامه و سرفصل دروس و محدوديت ارايه واحد ها در طول دورهتحصيلي) وبرنامه هايي كه اجراي دوره آنها نه نيمسال تعريف شده است  :نيمسال هاي نهم و دهم بدون هزينه تاييد شد.
كليه رشته ها در ساير پرديس ها و دانشكده ها نيمسال نهم بدون هزينهنيمسال دهم با اخذ هزينه

ب  :مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره روزانه ( براي ورودي هاي سال  1334و پس از آن) :

" طبق روال معمول " براي ساير ورودي ها براي نيمسال پنجم بدون اخذ هزينه  -تمديد سنوات ششم با پرداخت هزينه ( طبق تعرفه مربوط در
زمان اجرا تاييد سنوات ) خواهد بود.

ج  :مقطع دكتري تخصصي (  ) Ph.Dدوره روزانه ( براي ورودي هاي سال  1331و پس از آن ):
 نيمسال دهم بدون اخذ هزينه-نيمسال يازدهم با پرداخت هزينه

د  :براي دانشجويان دوره روزانه  /نوبت دوم  /مجازي  /شهريه پرداز ( كليه ورودي ها ):
درخواست تمديد سنوات پس از پايان سنوات مجاز و در نيمسال هاي بعدي بر اساس تعرفه مصوب هيات محترم امناء تعيين و دريافت گردد
.
خواهشمند است دستور فرمايند براي رعايت مقررات مربوط به سنوات تحصيلي اقدام مقتضي مبذول نمايند.

جدول سنوات مجاز دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
سال ورودی ( قبولی در آزمون )

سنوات مجاز طبق آیین نامه
آموزشی مصوب

تمدید سنوات دوره روزانه
(بدون پرداخت هزینه )

تعداد سنوات قابل
تمدید (*)

ردیف

مقطع

 21نیمسال

-

طبق سقف تعیین شده

1

کارشناسی

ورودی های سال  1831و قبل از آن

-

طبق سقف تعیین شده

2

کارشناسی

ورودی های سال  1811دانشجویان ذکور مشمول

 21نیمسال

طبق سقف تعیین شده

8

کارشناسی

ورودی های سال  1811دانشجویان دختر و پسر غیر مشمول

 21نیمسال

-

4

کارشناسی

ورودی های سال  1811و 1812

 21نیمسال

-

طبق سقف تعیین شده

5

کارشناسی

ورودی های سال  1818و پس از آن

 8نیمسال

-

طبق سقف تعیین شده

6

کارشناسی ارشد

ورودی های سال  1815و قبل از آن

 4نیمسال

نیمسال 5

طبق سقف تعیین شده

7

دکتری تخصصی (  ) Ph.Dو دکتری تخصصی
دستیاری دامپزشکی

ورودی های سال  1814و قبل از آن

 9نیمسال

نیمسال 21

طبق سقف تعیین شده

3

دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی

ورودی های سال  1818و قبل از آن

 21نیمسال

-

طبق سقف تعیین شده

1

دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی

ورودی های سال  1814و پس از آن ( طبق توضیحات سرفصل مراحل دوره
تحصیلی )

 28نیمسال

-

طبق سقف تعیین شده

11

دکتری عمومی ( حرفه ای ) دامپزشکی

ورودی های سال  1831و قبل از آن

 28نیمسال

-

طبق سقف تعیین شده

11

دکتری عمومی ( حرفه ای ) دامپزشکی

ورودی های سال  1811و پس از آن

 21نیمسال

-

طبق سقف تعیین شده

(*) توضیح  -1 :تمدید سنوات دانشجو هر مقطع تحصیلی با ارایه مستندات و به شرط تایید شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی و بر اساس آیین نامه آموزشی و بخشنامه کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص
وزارتخانه در سقف تعیین شده و با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه قابل بررسی می باشد  -2 .موارد تفویض شده نیمسال ششم کارشناسی ارشد و نیمسال یازدهم دکتری تخصصی طبق مصوبه سال
 1811شورای منتخب دانشگاه با رعایت سایر شرایط و مقررات با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس  /دانشکده مربوط می باشد .

