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 ضوابط و مقررات تحصیلی دانشجویی
 

 سنوات تحصیلی مشموالن در مقاطع مختلف دانشگاهی به شرح زیر است : 
 

 مدت معافیت تحصیلی مقطع تحصیلی ردیف

 سال 5/2 کاردانی 1

 سال 3 کارشناسی ناپیوسته 2

 سال 3 کارشناسی ارشد ناپیوسته 3

 سال 5 کارشناسی پیوسته 4

 سال 6 دکتری تخصصی 5

 

  ماه جهت دریافت مجوز سنوات ارفاقی با تکمیل فرم درخواست سنوات تحصیلی  3دانشجویان موظفند حداکثر ظرف مدت

 مراجعه نمایند.  10ارفاقی به دفاتر پلیس +

توسط کاربران دفاتر  ماه پس از اتمام سنوات اولیه تحصیلی 3تاکید می شود امکان ثبت درخواست سنوات ارفاقی حداکثر 

 امکان پذیر می باشد. 10پلیس +

 

  به شرطی می توانند از سنوات ارفاقی بهره مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف

اول سنوات مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند لذا در صورت دارا بودن شرایط زیر به صورت مرحله ای می توانند از ترم 

 ارفاقی بهره مند شوند.

 

o  واحد باشد 40کاردانی و کارشناسی ناپیوسته : به شرط آن که واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 

o  واحد باشد. 85کارشناسی پیوسته : به شرط آن که تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 

o واحد باشد. 18سی گذرانده شده حداقل کارشناسی ارشد ناپیوسته : به شرط آن که تعداد واحدهای در 

o  دکتری تخصصی ناپیوسته : به شرط آن که تمامی واحدهای نظری را گذرانده و فقط دفاع از رساله باقی مانده

 باشد. 

د شرایط اخذ سنوات ارفاقی نمی باشند جکه سنوات اولیه تحصیلی را به اتمام رسانده و وا: دانشجویان مقطع کارشناسی  1تبصره 

انچه با صدور مجوز یک ترم در مهلت معرفی بتوانند مدرک معادل مقطع پایین تر )معادل کاردانی( را اخذ نمایند در این صورت چن

 صدور مجوز ادامه تحصیل در قالب ترم اول مهلت معرفی بالمانع خواهد بود .

 

 

 جهت پیگیری و اطالع به امور مشمولین دانشگاه مراجعه فرمایند

 311داخلی  42621901تلفن تماس : 
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 قابل توجه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقاطع مختلف ذیل :

  و قبل از آن  92کارشناسی پیوسته ورودی مهر 

  و قبل از آن  94کارشناسی ناپیوسته ورودی مهر 

  و قبل از آن 94ارشد ناپیوسته ورودی مهر 

  و قبل از آن  91دکترای تخصصی ورودی مهر 

  و قبل از آن  94کاردانی وروئدی بهمن 

 

فراغت از و در صورت عدم  30/6/97به اطالع می رساند با توجه به اتمام سنوات مجاز تحصیل در تاریخ 

اخذ مجوز جهت  97تحصیل تا تاریخ مذکور، الزامی است و تاکید می شود تا قبل از انتخاب واحد ترم مهرماه 

مراجعه و مجوز ادامه تحصیل خود  10سنوات ارفاقی با مراجعه به دانشگاه و دریافت معرفی نامه به دفاتر پلیس +

را دریافت نماید . پیگیری به موقع دانشجو الزامی است و در صورت به تاخیر انداختن، صدور مجوز توسط 

 نه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت . ون پذیر نمی باشد و دانشگاه هیچگامکا 10کاربران پلیس +

 

 


