
 سال نهم و دهمنیم در اطالعیه تمدید سنوات

مدت مجاز »، 01/03/1397دولتی، مصوب  2و  1های سطح های تحصیلی ویژه دانشگاهنامه دورهآئین 9ماده  با توجه به

مدت  دانشگاه اختیار دارد»، 9همچنین ذیل تبصره ماده . «سال استنیم 8تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته، 

نامه از طرف وزارت علوم، تحقیقات و با توجه به تاریخ ابالغ این آئین .«سال افزایش دهدنیم 2مجاز را حداکثر تا 

 و پس از آن، الزم االجرا است. 1397، برای کلیه دانشجویان ورودی سال 1397فناوری در خرداد ماه 

 در تاریخو تائید آن توسط کمیسیون موارد خاص  06/04/1401شورای آموزشی دانشگاه مورخ  یبر اساس مصوبه

 توانند به یکی از طرق زیر عمل نمایند:سال هشتم فارغ التحصیل نشوند، میکه تا پایان نیمی ، دانشجویان11/04/1401

 116) ی ثبت ادعای فارغ التحصیلیتعداد واحد الزم برا، حداقل سال هشتمپایان نیمدانشجو تا در صورتی که  (1

در موعد مقرر  را گذرانده باشد، با ثبت ادعاهای علوم پایه( واحد در رشته 108های مهندسی و واحد در رشته

 شود.میسال نهم در نیمتائید معاون آموزشی دانشکده، مجاز به ثبت نام  ودر سامانه سما )پیش از ثبت نام اولیه( 

الزم است به معاون آموزشی ، را گذرانده باشد واحد 95حداقل ، سال هشتمنیم پایانتا در صورتی که دانشجو  (2

سال دهم فارغ التحصیل تا پایان نیمتواند میدانشجو  تائید ایشان مبنی بر اینکه در صورت نماید.دانشکده مراجعه 

تکمیل و پس از تائید معاون آموزشی سال آتی، تا پیش از ثبت نام نیمرا  "تمدید سنواتتعهد برای "شود، فرم 

 دانشکده و ارسال برای آموزش کل، مجاز به ثبت نام خواهد شد.

 تواند لحاظ شود.می( 2( و )1در حداقل تعداد واحدهای الزم برای بند ) ،شده در تابستان اخذواحدهای  توجه:

در صورت  سال هشتم نیست.از نیمپس ( نشود، مجاز به ثبت نام 2( و )1در صورتی که دانشجو مشمول بند ) (3

تواند از طریق معاونت دانشجوئی دانشگاه برای وجود مستنداتی مبنی بر وجود مشکالت خارج از اراده دانشجو، می

 طرح در کمیسیون موارد خاص درخواست نماید.

 مدیریت امور آموزشی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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