تاریخهایمهم» 

«
دانشجویان محترم ،عالوه بر آییننامههای آموزشی ،لطفاً به زمانهای زیر توجه ویژه داشته باشید:
 .1دانشجویان ،الزم است دقیقاً در زمانهایی که در هر نمیسال توسط دانشگاه اعالم میشود؛ ثبت نام نمایند .ثبتنام در نیمسال
اول تا چهارم ،از طریق سایت امکانپذیر است .در نیمسال پنج و ششم ،دانشجویان فرصت دارند از دو هفته تا ده روز پیش از
زمان اعالمی توسط دانشگاه برای ثبتنام ،به تحصیالت تکمیلی مراجعه کرده و تقاضای تمدید سنوات نمایند .لطفا توجه داشته
باشید که عدم ارائهی درخواست تمدید در این بازهی زمانی ،به معنای «عدم مراجعه» دانشجو قلمداد شده و معادل ترک تحصیل
است .تحصیالت تکمیلی دانشکده ،موظف است عدم مراجعهی دانشجو را بالفاصله پس از پایان مهلت حذف و اضافه ،جهت
طی مراحل قانونی به تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارجاع دهد.
 .2دانشجویان الزم است پس از ارائهی درخواست تمدید سنوات ،در بازهی زمانی ثبتنام به سایت آموزش دانشگاه مراجعه کرده و
ثبتنام نمایند .چنانچه به هر دلیلی ،دسترسی به سایت برای آنها مقدور نباشد؛ الزم است در بازهی شروع ثبتنام تا پایان
مهلت حذف و اضافه ،به آموزش دانشکده مراجعه کرده و به طور حضوری ثبتنام نمایند .در غیر این صورت ،مشمول ضوابط
«عدم مراجعه» خواهند شد.
 .3الزم است دانشجویان ،در بازهی زمانی میان شروع نیمسال دوم تا شروع نیمسال سوم ،طرح پیشنهادی پایاننامهی خود را به
گروه آموزشی ارائه نمایند .در غیر اینصورت ،ممکن است در تمدید سنوات ،دچار مشکل شوند.
 .4مهلت دفاع در نیمسال اول هر سال تحصیلی ،آخرین روز کاری منتهی به  6/31آن سال و در نیمسال دوم ،تا آخرین روز کاری
منتهی به  12/22آن سال است .لطفاً دقت داشته باشید که برای دفاع در زمانهای پیشگفته ،الزم است برگهی مجوز دفاع و
ضمایم آن را در نیمسال اول ،حداکثر تا آخرین روز کاری منتهی به  5/31و در نیمسال دوم ،تا آخرین روز کاری منتهی به
 11/22به گروه آموزشی تحویل دهید .درخواستهایی که بعد از این تاریخ به گروه آموزشی ارائه شوند ،به نیمسال بعد موکول
شده و مستلزم ثبتنام مجدد هستند.
 .5ثبتنام در نیمسال هفتم  ،تنها در شرایط بسیار خاص و با کسب مجوز از شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و در مواردی،
کمیسیون موارد خاص دانشگاه است .لذا ،به نحوی برنامهریزی نمایید که حتماً تا قبل از پایان نیمسال ششم ،از پایاننامهی خود
دفاع کنید .در غیر این صورت ،درخواست تمدید سنوات خود را حتما پیش از آغاز نیمسال هفتم به گروه آموزشی ارائه کنید .لطفا
توجه داشته باشید که ارائهی درخواست تمدید سنوات ،به ویژه در نیمسال هفتم ،به معنی مجوز ثبتنام یا ادامهی تحصیل نبوده
و در صورت رد درخواست تمدید ،از ادامهی تحصیل دانشجو جلوگیری میشود.

