
 به نام خدا 

 

 ترم می باشد.   8سنوات مجاز دانشجوی مقطع کارشناسی -

اقدام به   با مجوز قبل از شروع ترم جدید)در سنوات اضافی(،فرایند تمدید سنوات باید به طور کامل طی شده باشد و دانشجو -

 نماید. )سنوات اضافی(در بازه ثبت نام انتخاب واحد  

کننده امکان   توجیح  و دالیل رک و مستنداتا مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه  و با ارائه مدبا   12و    11تمدید سنوات ترم -

 پذیر می باشد. 

 دانشجوی مقطع کارشناسی از ترم ده مشمول پرداخت شهریه می باشد. -

  فرایند درخواست تمدید سنوات 
مراحل  

انجام  

 کار

 اقدام کننده

 
 فرآیند 

 

تمدید سنوات 

 9ترم 

 

 دانشجو 1

 

 ارائه درخواست کتبی تمدید سنوات به کارشناس آموزش 

 بررسی درخواست دانشجو-1 کارشناس دانشکده 2

 جهت طرح در شورای گروه آموزشی تهیه نامه اتوماسیونی و ارجاع درخواست به گروه -2

 طرح درخواست در شورای آموزشی دانشکده-3

 سامانه و اطالع رسانی به دانشجو راضافی دایجاد سرترم پس از موافقت در شوراها ،-4

 

 

تمدید سنوات 

 10ترم 

 ارائه درخواست کتبی تمدید سنوات به کارشناس آموزش  دانشجو 1

 بررسی درخواست دانشجو-1 کارشناس دانشکده 2

 تهیه نامه اتوماسیونی و ارجاع درخواست به گروه آموزشی جهت طرح در شورای گروه -2

 طرح درخواست به ترتیب در شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشکده -3

ایجاد سرترم اضافی درسامانه و اطالع پس از موافقت در شوراها و کمیسیون دانشکده، -4

 رسانی به دانشجو جهت پرداخت شهریه

 

 

 

 

 

 

1 

 
 ارائه درخواست کتبی تمدید سنوات به کارشناس آموزش -1 دانشجو

و طی    (ems.ut.ac.irمراجعه دانشجو به پیشخوان خدمت در سامانه جامع آموزش)-2

 مسیر ذیل:

درخواست <درخواستانتخاب نوع <درخواست جدید<آموزشی درخواست بررسی مسائل

 و ارسال  تکمیل درخواست  و تایید<مشخص نمودن ترم مورد تقاضا<تمدید سنوات

 

 بررسی درخواست دانشجو-1 کارشناس دانشکده 2



تمدید سنوات 

 12و 11ترم 

کمیسیون موارد <شورای آموزشی دانشکده<طرح درخواست به ترتیب در شورای گروه-2

 خاص دانشکده 

تکمیل درخواست تمدید سنوات دانشجو در سامانه جامع آموزش )بارگذاری ریزنمرات -3

 و صورتجلسات گروه و دانشکده ( 

 تایید درخواست و ارسال به رییس اداره آموزش-4

 جهت کنترل نهایی  ارسال درخواست به کارشناس مسئول آموزشرییس اداره  3

 بررسی درخواست و مدارک بارگذاری شده -1 کارشناس مسئول 4

 در صورت نقص ارسال به کارشناس جهت اصالح-2

 در صورت تایید ،ارسال به رییس اداره آموزش-3

 دانشکده تایید درخواست و ارسال به معاون آموزشی   رییس اداره آموزش 5

 امضا و ارسال درخواست به آموزش کل دانشگاه معاون آموزشی  6

 بررسی درخواست دانشجو-1 آموزش کل دانشگاه  7

 خاص دانشگاه  طرح در جلسه کمیسیون موارد-2

 در خصوص دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند( مکاتبه با نظام وظیفه )-3

 ارسال رای کمیسیون به دانشکده  -4

 در صورت عدم موافقت دانشگاه با تمدید سنوات اضافی دانشجو: کارشناس آموزش 8

 اطالع رسانی به دانشجو-1

 ارسال حکم محرومیت از تحصیل اولیه دانشجو و درج محرومیت در سامانه جامع -2

 دانشجو:در صورت موافقت دانشگاه با تمدید سنوات اضافی 

 ایجاد سرترم اضافی درسامانه و اطالع رسانی به دانشجو جهت پرداخت شهریه
 


