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 يليالت تکميحتص کل  اداره 1خبشنامه مشاره 
اضافه سنوات در مقطع 

  ارشد يکارشناس
 

و بر اساس 22/8/85 خ يدانشگاه در تار يليالت تکميحتص ي جلسه شورانيو مصوبات هنمريپ
ر صادر يوسته خبشنامه زيارشد ناپ يدوره کارشناس ي نامه آموزشنيآ ئ 10و  9ماده 

 .اشد ب يم يالزام 85-86 يليسال حتص يت مفاد آن از ابتدايده و رعايگرد
ن دوره را يـ  شـده در ا نييد دروس تعياست که دانشجو با يطول دوره مدت:  9ماده 
 يدوره کارشناسـ طـول   .ان نامه بر اساس مقررات مربوط به امتـام برسـاند   يبا پا

 .سال است   2وسته يارشد نا پ
ک و يـ تواند ، در صورت لـزوم و حسـب مـورد     يم يليالت تکميته حتصيکم – 1تبصره 

 به طول دوره دانشجو يليحتص مساليحداکثر تا دو ن
 .اضافه کند         

 يليمسال حتصيک نيرا در  يدرس ينتواند حداقل واحدها دانشگاهچنانچه  – 2تبصره 
ه شـده بـه طـول دوره دانشـجو     يـ ارا ي، به نسبت کسر واحـدها  ه دهد ئارا

د يد از سه سال جتاوز منايل نبايدر هر صورت طول دوره حتص. خواهد شدافزوده 
 . 
مسـال  يک نيـ  يتوانـد حـداکثر بـرا    يارشد م يدوره کارشناس يدانشجو:  10ماده 

 .  منايده استفاد يليحتص ي، با کسب موافقت دانشگاه ، از مرخص يليحتص
  . شود يدانشجو حمسوب م يليوات حتصجزو سن يليحتص يمدت مرخص – 1تبصره 
بـه   يليمسال حتصيدر هر ن يسيد قبل از شروع نامنويبا يدرخواست مرخص – 2تبصره 

دانشـجو   يليحتص يموافقت با مرخص. کسب گردد الزمم و موافقت يسلت  دانشگاه
ن اسـت کـه ادامـه    يد و منوط به اريگ يصورت م يو يليت حتصيبا توجه به وضع

 . ل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود يحتص
مسال ، يک ني يبرا حيت دانشگاهکه دانشجو بدون کسب موافقت  يدر صورت – 3تبصره 

 .    شود  يل حمروم ميد از ادامه حتصيل منايترک حتص
ت خود بـريعبه وض يدگيکه اضافه سنوات داشته باشد تا رس ييهر دانشجو -1

 .  منايدان نامه دفاع يتواند از پا ياساس مقررات و صدور جموز ، من
اضـافه يبـوده متقاضـ   يکه خارج از اراده و يليبدال  ييچنانچه دانشجو -2

باشـد يمـ ) اضافه بـر دو سـال   ( وسته ينا پ يسنوات در دوره کارشناس
د برگ دريجد يليد حداقل دو هفته قبل از زمان انتخاب واحد ترم حتصيبا

در يلـ يالت تکميحتصـ  يل منوده تا در صـورت موافقـت شـورا   يخواست را تکم
يوست ميبرگ در خواست پ( د اجازه انتخاب واحد داشته باشد يمسال جدين

 .) باشد 
يد تنـها مـ  يطبق مقررات استفاده منا يمسال مرخصيک نيکه از  ييدانشجو -3

 .د يافت مناي جموز اضافه سنوات در2ت ضوابط بنديتواند با رعا
 

  
  يتوفيق اهل يبا آرزو
  ورهرام يتعليدکرت هدا

  يليالت تکمير حتصيمد
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ارشد  يبرگ در خواست جموز اضافه سنوات در دوره کارشناس
 وستهيناپ

 
          :                    دانشکده 
  : يگروه آموزش

 

           : ييمشاره دانشجو              :ينام و نام خانوادگ
 :ش يرشته و گرا

 :تا کنون يليسنوات حتص          : معدل کل    : يمسال ورودين

:ان نامهيپايه و نظر استاد راهنمايتوج
 
 

 :راهنما  استاد ينام ونام خانوادگ
 :خ وامضا يتار

ل يدر جلسه مـورخ               مطرح وبه دال: مربوطينظر گروه آموزشـ
 خمالفت شد  ر موافقت شد يز

 :ل يذکر دال
 
 

 :ر گروه يمد ينام ونام خانوادگ
 :خ و امضا يتار

.................... ه مورخ در جلس:دانشکدهيحتصيالت تکميل ينظر شورا
 خمالفت شد        مطرح و به داليل زير موافقت شد 

 :ذکر داليل 
 

 س دانشکدهيرئ ينام و نام خانوادگ
 تاريخ و امضاء

 
در جلســــه مــــورخ: دانشگـــاه يلـــيـالت تکميــحتصينظـــر شـــورا 

    خمالفت شد  ر مـوافقت شديــل زيــه دالمطـرح و ب
 :  ل يذکر دال
      

  
 

 : يليالت تکمير حتصيمد ينام ونام خانوادگ
 :خ وامضايتار

  


