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  »اللهم صل علی محمد و آل محمد «

  محترم دانشگاه صنعتی اصفهان ریاست

-  
 

  ساماندهی درخواست هاي کمیسیون موارد خاص  موضوع: 

 با سالم و احترام

  

ماندهی پرونده هاي ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواري ساالر شهیدان، به استحضار می رساند موضوع سا    

آموزشی قابل طرح در کمیسیون موارد خاص استانی و کوتاه شدن زمان ماندگاري دانشجویان در دانشگاه هاي دولتی و 

  مقرر شد:  مطرح و 1401/  5/  8مورخ  136موسسات غیر دولتی استان، درجلسه استانی 

  

ترم مشروطی با معدل  3ناسی ناپیوسته با درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان مقطع کاردانی و کارش -1 

   درصورت احراز شرایط خاص به کمیسیون موارد خاص ارجاع شود. 12کمتر از 

  جهت تمدید نیمسال سیزدهم دانشجویان مقطع دکتري، تکمیل پایان نامه یا کفایت بروندادها الزامی است. -2

  تکمیل پایان نامه و کفایت بروندادها می باشد.تمدید نیمسال چهاردهم دانشجویان مقطع دکتري، منوط به  -3

و احراز   تمدید نیمسال پانزدهم دانشجویان مقطع دکتري، مشروط به تکمیل پایان نامه و کفایت بروندادها -4

  شرایط خاص است.

ات تحصیالت تکمیلی به صورت تایپ شده و خوانا بدون خط خوردگی و مطالب دست نویس فرم تمدید سنو -5

بارگذاري شود و هرگونه مسئولیت موارد مندرج درفرم مذکور به عهده دانشجو و استاد راهنما است و در صورت 

  وجود مغایرت، تبعات آن متوجه دانشجو، استاد راهنما و دانشگاه یا موسسه مربوطه می باشد.

تحصیلی در سامانه سجاد ثبت و روز قبل از شروع نیمسال  40درخواست هاي تمدید سنوات توسط دانشجو، حداقل  -6

  ارسال گردد.

بازبینی پرونده ها و تجدید نظر در راي صادره از شوراي استانی ، مستلزم بارگذاري مستندات و مدارك جدید است. لذا به منظور   

امید است با اجراي دقیق بندهاي  رسال پرونده هاي تکراري و بدون مستندات شرایط خاص خودداري گردد.جلوگیري از اتالف وقت، از ا

  گردد. تسهیل هاي دانشجویان تسریع و فرآیند بررسی درخواست مذکور،

 

  رضاعلی نوروزي

  دبیرکمیسیون  موارد خاص
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