( در دو نسخه تکمیل شود )
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/
تاریخ :
شماره:
پیوست :

باسمه تعالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

فرم تمدید سنوات تحصیلی

مجتمع آموزش عالی شیروان

اینجانب  ........................................به شماره دانشجویی  ................................ورودی مهر  بهمن  سال  .................مقطع .............................
درخواست دانشجو

دوره روزانه  شبانه  پردیس  رشته  ...........................................با توجه به دالیل زیر تقاضای تمدید سنوات تحصیلی به مدت یک ترم در
نیمسال  ................سال تحصیلی  13 ............ - .............را دارم.
-1
-2

تاریخ و امضاء

شماره تماس :

مجتمع

کارشناس آموزشی

 مهلت معافیت تحصیلی دانشجو تا تاریخ  ...........................................می باشد.
 کارت پایان خدمت دارد.
 کارت معافیت دائم دارد.

نام و نام خانوادگی :
مهر و امضاء

تاریخ :

تکمیلی مجتمع

کارشناس تحصیالت

تعداد واحد گذرانده شده  ...............میانگین کل  ......................تعداد واحد باقیمانده  ...............تعداد واحد نیمسال جاری  ................تعداد نیمسال
مشروطی  ................تعداد نیمسال مهمان شده  ................در دانشگاه .................
نام و نام خانوادگی :
مهر و امضاء

تاریخ :

نظر استاد راهنما

تاکنون  ..............درصد کار پایان نامه انجام شده است و دانشجو می تواند تا تاریخ  ..............................دفاع نماید .خواهشمند است نسبت به
افزایش سنوات دانشجو اقدام الزم را مبذول فرمایید.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :

مهر و امضاء

آموزشی

نظر گروه

درخواست نامبرده در شورای گروه آموزشی  ..........................مورخ  ........................مطرح و مورد موافقت  مخالفت  قرار گرفت.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :

مهر و امضاء مدیر گروه

تحصیالت تکمیلی مجتمع

معاون آموزشی و

استانی

دبیر کمیسیون

درخواست نامبرده در شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی مجتمع به شماره  .........................مورخ  ..................مطرح و مورد موافقت 
مخالفت  قرار گرفت ،به کمیسیون موارد خاص استانی ارجاع گردید.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :

مهر و امضاء

درخواست نامبرده در کمیسیون استان به شماره  ...........................مورخ  .................................مطرح و نتیجه به شرح زیر اعالم می گردد.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :

مهر و امضاء

ماده  6آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

مدت مجاز تحصیل در دوره ارشد دو سال ( چهار نیمسال ) است .چنانچه دانشجو در این مدت نتواند دانش آموخته شود بایستی فرم تمدید سنوات را حداقل
 45روز قبل از انتخاب واحد نیمسال پنجم تکمیل و تحویل آموزش مجتمع دهد.

