
 التحصیلیاطالعیه فارغ

التحصیلی این درس را قبل از فارغ نیمسال دوباشند باید دانشجویانی که ملزم به اخذ درس پروژه می -

 آن دچار مشکل نشوند. )فقط یک ترم( اخذ نمایند تا برای تمدید

محترم واحد( و موافقت شورای  21توانند در صورت داشتن یک نیمسال درسی)حداقل دانشجویان می -

 آموزشی دانشگاه از مرخصی تحصیلی در نیمسال آخر استفاده نمایند.

 معرفی به استادبا لحاظ درس واحد  8توانند در نیمسال تابستان تا سقف دانشجویان ترم آخر می -

 انتخاب واحد نمایند.

داشته  به استاد با لحاظ درس معرفی واحد درسی 8 بیشتر ازاگر دانشجویی در ترم تابستان  تبصره:

تا  62/60شود بلکه باید واحد معرفی به استاد را در بازه زمانی اتحصیل نمیفارغ 12/60باشد، در تاریخ 

 باشد.می 16/60التحصیلی صورت تاریخ فارغاخذ نموده که در این 21/60

ته واحد درسی داش 16دانشجویانی مجاز به اخذ درس معرفی به استاد هستند که در نیمسال آخر خود  -

باشند و یا درس مورد نظر در هیچ دانشگاهی ارائه نشده باشد همچنین واحدهای اخذ شده دانشجو در 

 آن نیمسال کمتر از حد مجاز ترم نباشد.

در صورتی که دانشجو در نیمسال اول درس داشته باشد، باید درس معرفی به استاد را در بازه زمانی  -

 باشد.می 16/21 التحصیلیفارغاخذ نموده و تاریخ  21/21تا  62/22

توانند درس معرفی به استاد را در ترم تابستان اخذ نموده و تاریخ دانشجویانی که ترم تابستان ندارند می -

 باشد.می 12/60ها فراغت از تحصیل آن

شده مراجعه نکند در صورت صورت نداشتن های تعییناگر دانشجو برای واحد معرفی به استاد در زمان -

در صورتی که دانشجو  .ترم درسی انتخاب واحد بکند کبایست یوظیفه و سنوات میاممشکل نظ

 شود.اش انصراف تلقی میدرس معرفی به استاد را به حال خود رها کند، وضعیت تحصیلی

ماه فرصت دارند در غیر اینصورت  4دانشجویان برای انجام امور فراغت از تحصیل حداکثر تا  -

 شود.مراتب نظام وظیفه اعالم می

 باشد:تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویانی که درس معرفی به استاد ندارند به شرح ذیل می -

 

 التحصیلیتاریخ فارغ نیمسال

 03/11 نیمسال اول

 01/34 نیمسال دوم

 01/30 نیمسال تابستان

 


