
  تحصيالت تكميليدانشجويان زمان مجاز براي تسويه حساب و مدت  تمديد سنواتمقررات 

  

دانشجويان كارشناسي براي تعداد سنوات مجاز ريزي،  مصوب شوراي عالي برنامههاي آموزشي  نامه براساس آيين
و  1395 وروديبراي مسال و ، تعداد نه ني1395قبل از  هاي دانشجويان دوره دكتري وروديبراي سال و  ارشد چهار نيم

ها و مقررات  نامه آيين( ستدرنظرگرفته شده اسال مجاز آموزشي و پژوهشي  سال به عنوان نيم تعداد هشت نيم آن پس از 
  ).قرار دارد gs.basu.ac.irمرتبط، در سامانه مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه به آدرس 

كند،  دهي به سيستم گرديده و از مشكالت بعدي جلوگيري مياز آنجا كه حركت در چارچوب قوانين باعث نظم 
تحصيالت تكميلي و  محترم توصيه اكيد حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه به دانشجويان

رساله، در مدت قانوني / نامه پاياندروس و انجام  گذراندنمديريت تالش براي  ،راهنمامحترم اساتيد 
بديهي است  .شكل گيرد ،امور آموزشي دانشگاهروند در ام به قوانين، سيستم منظمي تا ضمن احتر ،باشد مي

ضروري است براي هر ترم  ،التحصيل شود فارغ قانونيكه دانشجوي دوره تحصيالت تكميلي نتواند در مدت  در صورتي
براي تمديد سنوات توجه  .درخواست تمديد سنوات انجام دهد ،دنبراي تكميل دوره خود نياز داراز سنوات مازادي كه 

  :باشد به موارد زير ضروري مي

آموزشي، دانشكده، شوراي تحصيالت تكميلي و  گروه(براي بررسي تمديد سنوات در هر يك از سطوح  -1
اين موضوع باشد كه  ميضروري ، حضور تمام وقت دانشجو در سنوات قبليتاييد  )كميسيون موارد خاص دانشگاه

عدم حضور دانشجو به داليل در صورت . باشد رسيدهتاييد استاد راهنما و مراجع ذيصالح به  ستباي مي
 .خواهد داشتغيرموجه، امكان تمديد سنوات دانشجو وجود ن

سال يازدهم و پس از آن براي دانشجوي  سال ششم براي دانشجويان كارشناسي ارشد و نيم تمديد سنوات نيم -2
تاييد ، با و پس از آن 1395ال دهم و پس از آن براي دانشجوي دكتري ورودي س و نيم 1395دكتري ورودي قبل از 

امناي اين شهريه توسط هيات ميزان باشد كه  پرداخت شهريه ثابت ميمشمول  ،گيري مراجع تصميم
توصيه گرامي بنابراين به دانشجويان . باشد نمي يا بخشودگيو و قابل تخفيف  دانشگاه تعيين گرديده

ي و پژوهشي و هاي آموزش در فعاليتموقع ه بحضور تحصيل در سنوات قانوني،  ريزي دقيق برنامهگردد با  مي
 .التحصيل شوند وده و در مهلت قانوني فارغدر اين امر دانشگاه را ياري نم ،موقع به استاد راهنماه همچنين با مراجعه ب

رساله /س از دفاع نسبت به اصالح پايان نامهكوتاهي پزمان مدت دانشجويان بايد ، هاي آموزشي نامه مطابق آيين -3
طابق دستورالعمل مصوب هيات امناي م. تحويل آن و تسويه حساب اقدام نمايند براياقدام نموده و 

 .گردد ميشهريه  ، تاخير در اين امر، مشمول پرداختدانشگاه

گردد  ء سيستم آموزشي دانشگاه ميرعايت موارد فوق، باعث نظم بخشيدن به امور آموزشي و ارتقااينكه ه با توجه ب
  .را در اين امر مهم ياري رسانند شود با مديريت و برنامه ريزي صحيح، دانشگاه از دانشجويان و اساتيد گرامي تقاضا مي

  

 مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه


