
A4

۵۰/۸۵/د
ندارد

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

معاون محترم آموزشی دانشكده .....................

ا سالم 

احتراماً؛  به اطّالع میرساند با توجّه به حکم دیوان عدالت اداری، بند ۲۳ رویه مقررات آموزشی مقطع 
کارشناسی " تمدید سنوات آموزشی" به شرح "در صورت عدم اتمام تحصیالت و نیاز به تمدید سنوات 
بعد از نیمسال دهم، درخواست دانشجو در کمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسی میگردد. در 
صورت موافقت، دانشجویان ذکور میبایست فرم تمدید سنوات ارفاقی را به تأیید نظام وظیفه 
برسانند. در این صورت دانشجویان مشمول آموزش رایگان موظف به پرداخت هزینه تحصیل، 
مطابق با مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه میباشند"  مورّخ ۹۷/۶/۲۷، از تاریخ تصویب ابطال گردیده 

است. 

مطابق آئیننامه وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری سنوات مجاز دوره کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال است و 
دانشگاه این اختیار را دارد که بر اساس وضعیت تحصیلی دانشجو، حداکثر تا ۲ نیمسال، سنوات را بدون 

پرداخت هزینه تمدید نماید. 

با توجه به لغو بند فوق تکلیف دانشجویان به شرح زیر تعیین می شود:

ورودیهای ۹۵ و ماقبل که تا پایان شهریور ۱۴۰۰ موفق به اتمام دوره کارشناسی نشوند و نیاز به  -۱
اخذ واحد داشته باشند، پرونده آنها جهت اخذ اجازه ثبتنام در نیمسال اوّل ۱۴۰۰ میبایست در 

کمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسی و تصمیم گیری شوند.  
ورودیهای ۹۶ اجازه ثبتنام در نیمسال اوّل ۱۴۰۰ (نیمسال نهم) را خواهند داشت ولی چنانچه  -۲
نتوانند تا پایان نیمسال اوّل ۱۴۰۰ فارغالتحصیل گردند، پرونده آنها بر اساس وضعیت تحصیلی 
دانشجو، جهت اخذ اجازه ثبت نام در نیمسال دوم ۱۴۰۰ (نیمسال دهم) میبایست در کمیسیون 

موارد خاص دانشگاه بررسی و تصمیم گیری شوند.
تمدید ترم ۱۰ در کمیسیون موارد خاص صرفا تحت شرایط خاص که خارج از اختیار دانشجو بوده  -۳
ممکن خواهد بود. الزم است به دانشجویان اطالع رسانی گردد که این کار بصورت عادی انجام 
نخواهد شد و بهتر است تحصیل خود را نهایتا تا پایان ترم ۹ به اتمام برسانند. توجه فرمائید که 
دانشگاه بابت تحصیل دانشجو بعد از ترم ۸ هیچ بودجه ای از دولت دریافت نمی نماید و هزینه 
تحصیل این دانشجویان در دانشگاه از درآمدهای دیگر دانشگاه که باید صرف برنامه های توسعه 
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آموزش و پژوهش گردد پرداخت خواهد شد. ابطال بند فوق عمال بار هزینه اضافه تحمیل شده را 
کال به دوش دانشگاه گذاشته است.


