
 )و تمديد سنوات موضوع مهم انتخاب واحد(قابل توجه تمامي دانشجويان تحصيالت تكميلي

انتخاب واحد  پس ازاتمام واحدهاي نظري ودوره آموزشي . هرنيمسال تحصيلي انتخاب واحد نمايند در مطابق آيين نامه آموزشي دانشجويان بايستي
ضروري انتخاب واحد مطابق تقويم آموزشي دانشگاه ي  براي دانشجويان دكتري درتاريخ تعيين شدهپايان نامه براي دانشجويان كارشناسي ارشد ورساله 

  .)اگرچه پايان نامه و يا رساله را در نيمسال هاي قبلي نيز انتخاب نموده باشند(است 
 صرفا از طريق پورتال دانشجويي انجام دهندخود را بايستي درخواست تمديد سنوات  چنانچه دانشجويي نتواند در سنوات مجاز فارغ التحصيل شود

 .)دانشجويان كارشناسي ارشد درپايان نيمسال چهارم ودانشجويان دكتري درپايان نيمسال نهم(
درخواست تمديد منوط به دانشجويان دكتري ازنيمسال دهم انتخاب واحد دانشجويان كارشناسي ارشد از نيمسال پنجم تحصيلي وياد آور مي شود

آيين نامه مطابق به موقع بديهي است درصورت عدم انتخاب واحد مي باشد، توسط دانشكده ودانشگاه موافقت با تمديد سنوات سط دانشجو ووتسنوات 
 .حكم سلب ازتحصيل آنان صادرخواهد شدآموزشي 

 

  دانشجويان كارشناسي ارشد نيمسال پنجممراحل انتخاب واحد 
  ؛زيرمنوي درخواستهاي آموزشي وپيگيري الزم درقسمت گردش كار ،قسمت منوي آموزشي ،يدانشجويدرخواست تمديد سنوات ازطريق پورتال  -1

ودرصورت مخالفت ارسال گزارش به مديريت آموزشي دانشگاه جهت ) موافقت استادراهنما،گروه و آموزش دانشكده(دانشكدهبررسي و اقدام  -2
  و صدورحكم مربوط

 ودرصورت مخالفت انجام امورتسويه حساب ويي درصورت موافقت دانشكدهازطريق پورتال دانشج انتخاب واحد -3

  
  دانشجويان كارشناسي ارشد بعد و نيمسال ششم مراحل انتخاب واحد 

  ي، قسمت منوي آموزشي، زيرمنوي درخواستهاي آموزشي وپيگيري الزم درقسمت گردش كار؛درخواست تمديد سنوات ازطريق پورتال دانشجوي -1
درصورت مخالفت ارسال گزارش به مديريت ارسال به مديريت آموزشي و و) موافقت استادراهنما،گروه و آموزش دانشكده(اقدام دانشكدهبررسي و  -2

  آموزشي دانشگاه جهت صدورحكم مربوط
  انتخاب واحد ازطريق پورتال دانشجويي درصورت موافقت دانشكده ودرصورت مخالفت انجام امورتسويه حساب -3

پس ازدو هفته از ارسال درخواست توسط دانشكده به مديريت  خاص حكم كمسيون بررسي موارد مديريت آموزشي جهت صدور در دانشجوپيگيري  -4
 تسويه حساب انجام  درصورت مخالفت و )درقالب دوره نوبت دوم وبا پرداخت شهريه خواهدبودتمديد سنوات درصورت موافقت (آموزشي 

  
  Ph.Dدانشجويان دكترينيمسال دهم مراحل انتخاب واحد 

  ي، قسمت منوي آموزشي، زيرمنوي درخواستهاي آموزشي وپيگيري الزم درقسمت گردش كار؛درخواست تمديد سنوات ازطريق پورتال دانشجوي -1
آموزشي دانشگاه جهت ودرصورت مخالفت ارسال گزارش به مديريت ) موافقت استادراهنما،گروه و آموزش دانشكده(بررسي و اقدام دانشكده -2

  صدورحكم مربوط و
 انتخاب واحد ازطريق پورتال دانشجويي درصورت موافقت دانشكده ودرصورت مخالفت انجام امورتسويه حساب -3

  
  Ph.Dدانشجويان دكتري بعديازدهم و احل انتخاب واحدنيمسال مر

  زيرمنوي درخواستهاي آموزشي وپيگيري الزم درقسمت گردش كار؛ي، قسمت منوي آموزشي، درخواست تمديد سنوات ازطريق پورتال دانشجوي -1
وارسال به مديريت آموزشي و درصورت مخالفت ارسال گزارش به مديريت ) موافقت استادراهنما،گروه و آموزش دانشكده(بررسي و اقدام دانشكده -2

  آموزشي دانشگاه جهت صدورحكم مربوط
  رصورت موافقت دانشكده ودرصورت مخالفت انجام امورتسويه حسابانتخاب واحد ازطريق پورتال دانشجويي د -3

پيگيري دانشجو در مديريت آموزشي جهت صدور حكم كمسيون بررسي موارد خاص پس ازدو هفته از ارسال درخواست توسط دانشكده به مديريت  -4
  و درصورت مخالفت انجام  تسويه حساب) دبوددرصورت موافقت تمديد سنوات درقالب دوره نوبت دوم وبا پرداخت شهريه خواه(آموزشي 


