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مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده معماری و هنر،

درخواست دانشجو ،به همراه مدارک مربوطه و نظر استاد محترم راهنما در خصوص تمدید سنوات ،تقدیم میشود .همچنین ،الزم به ذکر است که
با تمدید سنوات نامبرده موافق است  /موافق نیست .خواهشمند است اقدام الزم در این خصوص مبذول نمایید.
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دانشجویان گرامی ،خواهشمند است به نکات زیر ،توجه نمایید:
.1

الزم است دانشجویان محترم ،درخواست خود را پس از کسب نظر اساتید محترم راهنما ،پیش از شروع ثبتنام در هر نیمسال تحصیلی ،به همراه تمامی مدارک الزم ،به
گروه آموزشی تحویل دهند .تأخیر در ارائهی این درخواست ،به معنای عدم مراجعه بوده و تبعات قانونی دارد.

.2

تکمیل و ارائهی این فرم ،به منزله ی موافقت با درخواست شما نیست .درخواست شما ،پس از موافقت گروه ،در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده نیز مطرح شده و در
صورت موافقت این شورا ،تصویب میشود.

.3

به پیوست این درخواست ،خالصهای از اقدامات انجام شده را (در دو تا پنج صفحه) به همراه برنامهی زمانبندی انجام پژوهش (با تناوب هفتهای) و تاریخ تقریبی دفاع از
پایاننامهی خود ،ارائه کنید.

.4

پس از کسب اطالع از موافقت با درخواست خود ،در فاصلهی زمانی ثبت نام اینترنتی (طبق تقویم آموزشی مصوب دانشگاه) ،از طریق ورود به سامانه آموزش دانشگاه یا
مراجعه به آموزش دانشکده ،واحد پایاننامه را برای ترم پنجم یا ششم اخذ نمایید .بنابراین ،الزم است این درخواست ،حداقل یکماه قبل از شروع ثبتنام اینترنتی ارائه شود.

.5

پس از ثبتنام ،دانشجویان شبانه و دانشجویانی که به شرط پرداخت شهریه با درخواست آنها موافقت شده است؛ لطفا به حسابداری دانشکده مراجعه نمایند.

.6

برای اطمینان از انجام شدن ثبت واحد پایاننامه ،پرینت انتخاب واحد نیمسال مذکور را نزد خود نگهدارید.

.7

نظر کمیته منتخب ،که ناظر بر پیشرفت مراحل کار هر دانشجو است؛ در تصمیمگیری برای تمدید سنوات دانشجویان ،اهمیت کلیدی دارد .بنابراین ،لطفاً در ارائه گزارش
پیشرفت کار خود به این کمیته ،کوشا باشید.

.8

تمدید سنوات در نیمسال هشتم و پس از آن ،محدودیت قانونی داشته و در شرایط ویژه ،صرفاً با تأیید کمیسیون موارد خاص ،مقدور است.

