
  با سالم

 و 67/4/2746 مورخ 266/پ/697342 هاي شماره احتراماً پيرو بخشنامه

خصوص ارسال  در 69/8/2749مورخ  266/پ/694929و شماره  27/4/2746 مورخ 266/پ/679262 شماره

-47و  2747-49ورودي هاي سال هاي تحصيلي  دانشجويان آيين نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته ويژه

 266/پ/626649و پس از آن و پيرو بخشنامه هاي شماره  2749-42سال تحصيلي  و دانشجويان ورودي 2746

  رساند ؛ موارد ذيل را به استحضار مي 3/4/2749مورخ  266/پ/622834و شماره  27/4/2749 مورخ

  حداكثر سنوات تحصيلي مجاز: الف 

تمديد سنوات نيمسال پنجم . مي باشد  نيمسال تحصيلي 4حداكثر  سنوات تحصيلي دانشجويان مذكور از بدو ورود 

براي نيمسال ششم صرفاً با تاييد كميسيون بررسي موارد خاص آن  با راي شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي و

  . موسسه مي باشد/ مركز / دانشكده  / پرديس

واحد جبراني گذرانده باشد ، يك نيمسال به سنوات مجاز دانشجو اضافه مي  26نشجو حداقل چنانچه دا : توضيح

  . گردد

 :  لزوم مراجعه دانشجو در هنگام ثبت نام و انتخاب واحد هر نيمسال تحصيلي: ب 

ر در حداكث مقرر براي ثبت نام مراجعه ننمايد ، منصرف از تحصيل است و حكم وي بايد هر دانشجو كه در موعد

  . پايان زمان حذف و اضافه نيمسال مربوط صادر گردد

  : ( دو نيمسال) مشروطي منجر به محروميت از تحصيل : ج 

، دانشجو محروم از تحصيل است و بايد حكم وي حداكثر تا پايان زمان حذف و  دو نيمسال مشروطي محرز در صورت

  . اضافه صادر و ارسال گردد

  : پوزال پايان نامه كارشناسي ارشدزمان مجاز ارايه پرو: د 

تحصيل براي  سوم پايان نيمسال اول تحصيل و حداكثر تا پايان نيمسال پروپوزال پايان نامه كارشناسي ارشد ارايه  زمان

با تاخيربراي تصويب و ثبت در كارنامه پس  درخواست دانشجو در خصوص ارايه پروپوزال. تصويب مجاز مي باشد 

  . قابل پذيرش نخواهد بود  بر اساس مقرراتاز انقضاي مهلت 

:  شرايط دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد :   

 



  44/-  حداقل گذراندن كليه دروس دوره تحصيلي و احراز ميانگين كل دوره آموزشي -

  در دوره تحصيلي( متوالي يا متناوب ) عدم مشروطي محرز به مدت دو نيمسال  -

  وجود سنوات مجاز تحصيلي -

  رعايت ساير شرايط و مقررات مربوط به نحوه اخذ و برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دانشجو -

 رئيس محترم و معاونان محترم و همكاران اداره آموزش در مواردي كه/ خواهشمند است دستور فرمايند ؛ مدير 

موسسه مي رسد ، حتماً صورتجلسه تاييد و / مركز / دانشكده  /آن پرديس  نيمسال ششم به تصويب كميسيون مذكور

 نمايند اين اداره كل ارسال شده مربوط سنوات اضافي اين گونه دانشجويان را از قبل به صورت اتوماسيون به امضاء

.  

يان دانشجو يا ادامه تحصيل ، نيمسال هفتم  دانشجويان براي ؛ تمديد سنوات تحصيلي در ضمن ارسال درخواست

تحصيل و عدم ثبت نام در يك نيمسال  دو نيمسال مشروط و يا دانشجوياني كه بدون كسب مجوز اقدام به ترك

   . نخواهد بود تحصيلي مربوط نموده اند ، قابل پذيرش
 

 

 


