باسمه تعالی
فرایند درخواست فرصت اضافی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
اقدام

مجری

زمان

ارسال لیست داًشجَیاى ارشذ ٍ
دکترا کِ فرصت قاًًَی آًاى رٍبِ
اتوام است بِ گرٍُ آهَزشی

ادارُ آهَزش
کارشٌاس تحصیالت تکویلی

ابتذای ترم ششن برای
داًشجَیاى ارشذ ٍ ابتذای
ترم ًْن برای داًشجَیاى
دکترا

تحَیل فرم درخَاست فرصت اضافی
بِ داًشجَیاًی کِ در فرصت قاًًَی
از پایاى ًاهِ دفاع ًوی ًوایٌذ

نکات
سقف تحصیلی مجاز:
مقطع ارشد  6ترم
مقطع دکتری  9ترم

کارشٌاس گرٍُ

تکویل فرم درخَاست فرصت اضافی

داًشجَ – استاد راٌّوا

طرح درخَاست فرصت اضافی
داًشجَ در شَرای گرٍُ

استاد راٌّوا

ارسال فرم تکویل شذُ بِ ّوراُ
هصَبِ شَرای گرٍُ بِ آهَزش
داًشکذُ

داًشجَ – کارشٌاس گرٍُ

طرح درخَاست فرصت اضافی بِ
ّوراُ هصَبِ شَرای گرٍُ در شَرای
آهَزشی داًشکذُ

آهَزش داًشکذُ

قبل از شرٍع ًیوسال هَرد
درخَاست

ارسال هصَبِ شَرای آهَزشی
داًشکذُ بِ هؼاًٍت آهَزشی داًشگاُ

آهَزش داًشکذُ

قبل از شرٍع ًیوسال هَرد
درخَاست

در تکویل فرم درخَاست
فرصت اضافی ًظر شَرای
گرٍُ ضرٍری است
قبل از شرٍع ًیوسال هَرد
درخَاست

 داًشجَیی کِ در حذاکثر هذت هجاز تحصیل ًتَاًذ از پایاى ًاهِ خَد با هَفقیت دفاع کٌذ از تحصیل هحرٍم هی
شَد
 در صَرت هَافقت شَرای گرٍُ آهَزشی ٍ شَرای آهَزشی داًشکذُ ،اػطای اٍلیي فرصت اضافی بِ داًشجَیاى
هقطغ کارشٌاسی ارشذ تَسط شَرای آهَزشی داًشگاُ ٍ اػطای دٍهیي فرصت اضافی در کوسیَى هَارد خاص
ّوراُ با پرداخت شْریِ
 هَضَع سٌَات تحصیلی داًشجَیاى دکتری تخصصی( )Ph.Dدرًْویي جلسِ شَرای تحصیالت تکویلی داًشگاُ
هَرخ  09/00/23هطرح ٍ بِ شرح زیر اػالم هی گردد:
 هَضَع سٌَات داًشجَیاى دکترای تخصصی  Ph.Dهطرح ٍ هقرر گردیذ از زهاى تصَیب ایي هصَبِ داًشجَیاًیکِ از فرصت ّای اضافی شَرای تحصیالت تکویلی استفادُ هی ًوایٌذ برای ترم  10کوک ّسیٌِ تحصیلی دریافت
ًوایٌذ ،ترم  11بذٍى دریافت کوک ّسیٌِ ٍ بذٍى پرداخت شْریِ ٍ ترم  12ػالٍُ بر ػذم دریافت کوک ّسیٌِ
تحصیلی هَظف بِ پرداخت شْریِ ثابت هی باشٌذ.
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