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در صورتی که  .است سال  چهارنیم سال یا  هشت، این مقطعمدت مجاز تحصیل در دانشگاه، مقطع کارشناسی دانشجویان  نامه آموزشی آیینبه استناد 

دانشجویانی که سنوات مجاز . ار دارد مدت تحصیل وي را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهداه اختیگدانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، دانش

تمدید "از طریق منوي پیشخوان خدمت سامانه آموزشی گلستان نسبت به ثبت و ارسال درخواست  موزشیآطبق تقویم تحصیلی آنها پایان یافته، الزم است 

 .نمایند اقدام "سنوات

درخواست تمدید سنوات براي بار اول و دوم "ایجاد و ثبت  با کارشناسیمقطع دانشجویان  نیمسال دهم و نیمسال نهم براي تمدید سنوات .1

زشی شوراي آموتوسط استاد  درخواست تایید به شرط و طریق پیشخوان خدمت گلستاناز  "رشناسی در سامانه گلستاندانشجویان مقطع کا

براي دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه  موافقت نظام وظیفهو با رعایت سایر شرایط و مقررات و اخذ و تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی 

 باشد.قابل اقدام و ثبت نام دانشجوي متقاضی می روزانه و شهریه پرداز)دانشجویان براي (پرداخت شهریه و 

در صورتی که دانشجو با سنوات ارفاقی ذکر شده و به دلیل داشتن شرایط خاص موفق به دانش آموختگی نگردد و ادامه تحصیل ایشان از لحاظ 

 ات به مدت دو نیمسال دیگر را از شوراي موارد خاص دانشگاه نماید.مقررات آموزشی منعی نداشته باشد، دانشجو می تواند درخواست تمدید سنو

بر اساس مستندات ( ارائه درخواست جهت بررسی پرونده در شوراي موارد خاص می باشد؛ لذا آموزشی هر دانشجو، جزو وظایف خود دانشجو شرایطبررسی 

صورت  در. ندارددانشگاه وظیفه اي در قبال کنترل شرایط ادامه تحصیل دانشجویان کمیسیونی  .توسط شخص دانشجو ضروري است) و مدارك ارائه شده

ی، از ادامه عدم اقدام و ارائه درخواست و مدارك به موقع، طبق آئین نامه آموزشی، دانشجوي فاقد مجوز ادامه تحصیل از سوي شوراي موارد خاص دانشجوئ

 .شود می تحصیل محروم و اخراج آموزشی

درخواست تمدید سنوات براي "ایجاد و ثبت  بادانشجویان کارشناسی  دوازدهمنیمسال و  یازدهمنیمسال  رخواست تمدید سنوات برايد .2

تاد توسط اس درخواست تایید به شرط و از طریق پیشخوان خدمت گلستان "انه گلستاندانشجویان مقطع کارشناسی در سام چهارمو  سومبار 

مقررات و اخذ موافقت نظام و با رعایت سایر شرایط و شوراي موارد خاص دانشگاه شی دانشکده و زمدیر گروه آموزشی، معاونت آمو ،راهنما

 باشد.قابل اقدام می ،دانشجویان روزانه/شهریه پردازموارد مربوط به براي دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه و وظیفه 

     

        

   
  

 تحصیلی تمدید سنوات مجاز

https://www.usb.ac.ir/Portals/0/news/EduManage/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.usb.ac.ir/Portals/0/news/EduManage/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.usb.ac.ir/Portals/0/news/EduManage/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%88%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.pdf?ver=svWEEQYxiJM15xZQstzWfA%3d%3d
https://www.usb.ac.ir/Portals/0/news/EduManage/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%88%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.pdf?ver=svWEEQYxiJM15xZQstzWfA%3d%3d
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 ذکرات مهمت

 استدرخوهستند ملزم  را دارند لصیحادامه ت قصدزم است دانشجویانی که ال ،در شوراي موارد خاصه با توجه به زمان بر بودن روند بررسی پروند •

 د.ني نمایرپیگی ثبت، تایید و سیستم گلستانریق ط از ،ع ترم بعدماه قبل از شرو دو حداقل و مدارك الزم را سنوات تمدید

ج ابر اساس قوانین آموزشی، دانشجویانی که پس از پایان نیمسال دوم سال تحصیلی از نظر قوانین آموزشی اخراج می گردند (اتمام سنوات و اخر •

بدون مجوز ادامه تحصیل مشروطی) براي ادامه تحصیل نیاز به اخذ مجوز ادامه تحصیل از شوراي موارد خاص دانشگاه خواهند داشت. لذا دانشجو 

در صورت عدم توجه به این مهم، کلیه واحدهاي گذرانده شده دانشجو در  .ز شوراي موارد خاص، مجاز به اخذ واحد در تابستان نمی باشندا

 تابستان بالاثر گردیده و دانشجو  مکلف به اخذ مجدد آن دروس می باشد. 

 سیرو برنظر گروه آموزشی  رویت پس از خاص موارداي بررسی . شورلزوما به معنی موافقت با درخواست نیست مدارك ارسالثبت درخواست و  •

 .خواهند نمود ريتصمیم گیدانشجو، کلیه مدارك 

ادامه تحصیل دانشجو (در صورت  صورتدر غیر این پذیر است،  هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی امکان 3شوراي موارد خاص حداکثر تا اعمال راي موافق  •

ر نیمسال ه عبر این اساس دانشجو موظف است بر اساس تقویم اموزشی و حداکثر قبل از شرو  شود.ه) به نیمسال آتی موکول می فعدم وجود مشکل نظام وظی

 .تحصیلی نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نماید

 از پیش و صادر ذیصالح مرجع توسط الزم وزمج  نتخاب واحد دانشجویانی که سنوات تحصیلی مجاز ایشان به پایان رسیده، زمانی امکان پذیر خواهد بود کها •

 .گردد اعالم آموزشی امور مدیریت به واحد انتخاب بازه پایان

 

 

از نیمسال  کارشناسی  دانشجویان مقطع صورت نیاز به تمدید سنواتشرایط خاص، در ر د
 داخلاز طریق سامانه سجاد (سایت امور دانشجویان دانشجو الزم است درخواست  ،سیزدهم به بعد

 گردد. ثبت http://portal.saorg.irی وزارت علوم تحقیقات و فناوري) به نشان


	تمدید سنوات مجاز تحصیلی

