
1 
 

 نکات مهم در مورد تمدید سنوات:

کمیسیون موارد و  زبان ها و ادبیات خارجیکمیسیون موارد خاص دانشکده ، مدیر گروه، استاد راهنمادر صورت موافقت 

در صورت عدم موافقت شود.  تمدید می یک نیمسالبا درخواست تمدید سنوات، دوره تحصیل دانشجو  خاص دانشگاه تهران

 .هر کدام از مراجع فوق، دانشجو محروم از تحصیل خواهد شد و باید با دانشکده تسویه نماید

کارشناسی ارشد و کارشناسی مدت مجاز به تحصیل  نامه آموزشی دوره آیین 6نامه آموزشی دوره دکتری و ماده  آیین 7طبق ماده 

 :به شرح جدول ذیل است

 نیمسال مجاز مقطع

 8 کارشناسی

 3 تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد

 4 ی ارشددفاع نهایی کارشناس

 5و  4 تصویب پروپوزال دکتری

 6تا  4 دفاع پروپوزال دکتری

 8تا  6 دفاع نهایی دکتری
 

 فرآیند تمدید سنوات:

 دانشجو: درخواست در پیشخوان خدمت/درخواست بررسی مسائل آموزشی دانشجو/درخواست جدید -1
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 دانشجو: انتخاب نوع درخواست، سرترم مورد تقاضا و درخواست اول و تایید -2

 

 

ارشد یا دکتری از مسیر: پیشخوان خدمت/  شجو: دریافت برگ درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره کارشناسیدان -3

 .های مورد نیاز و تکمیل فرم /دریافت فرم2دانشجو/مرحله  درخواست بررسی مسایل آموزشی
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 برگ درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره کارشناسی ارشدفرم دانلود 

 دکتریبرگ درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره فرم دانلود 

سنوات: نظر استاد راهنما متضمن توجیه و ذکر  دانشجو: دریافت نظر استاد راهنما در برگه درخواست مجوز اضافه -4

 (.یدصورت موافقت دانشگاه با تمد دالئل و تاریخ تقریبی دفاع )در

 .در صورت عدم تایید استاد راهنما، دانشجو محروم از تحصیل و ملزم به تسویه حساب با دانشکده است 

دانشجو در صورت تایید استاد راهنما دریافت نظر مدیر گروه برگه درخواست مجوز اضافه سنوات: نظر شورای  -5

 آموزشی گروه همراه با ذکر دالئل.

 دیر گروه، دانشجو محروم از تحصیل و ملزم به تسویه حساب با دانشکده است.در صورت عدم تایید م 

دانشجو: در صورت تایید استاد راهنما و مدیر گروه، بارگذاری اسکن برگه درخواست مجوز اضافه سنوات امضا  -6

 و تایید و ارسال درخواست.( سنوات تمدید راهنما نظراستاد  نامه  اسکن  /2شده در پیشخوان خدمت )مرحله 

کارشناس رشته: در صورت توضیح و امضای استاد راهنما و مدیر گروه در برگه درخواست بارگذاری شده در  -7

 .زبان ها و ادبیات خارجیپیشخوان، ارسال برگه درخواست و کاربرگ کمیسیون به کمیسیون موارد خاص دانشکده 

 دور رای.، بررسی پرونده و صزبان ها و ادبیات خارجیکمیسیون موراد خاص دانشکده  -8

 .در صورت عدم تایید کمیسیون موارد خاص دانشکده، دانشجو محروم از تحصیل و ملزم به تسویه حساب با دانشکده است 

 :زبان ها و ادبیات خارجیکارشناس آموزش: در صورت تایید کمیسیون موراد خاص دانشکده  -9

شورای آموزشی و کمیسیون موارد  وضعیت شماره ترم مقطع

 خاص دانشکده

 اقدام کمیسیون موارد خاص دانشگاه

 ایجاد سرترم عدم ارسال ارسال عدم فارغ التحصیلی 10و  9 کارشناسی

 تهیه نامه کمیسیون دانشگاه ارسال ارسال عدم فارغ التحصیلی 11 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد

 ایجاد سرترم عدم ارسال ارسال عدم فارغ التحصیلی 6و 5

 تهیه نامه کمیسیون دانشگاه ارسال ارسال وزالعدم تصویب پروپ 6 دکتری

 ایجادسرترم  عدم ارسال ارسال در صورت عدم دفاع 11تا  9 دکتری

 تهیه نامه کمیسیون دانشگاه ارسال ارسال در صورت عدم دفاع 12 دکتری 
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 اداره کل آموزش دانشگاه تهران: طرح در جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه تهران -10

. در صورت عدم تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه، دانشجو محروم از تحصیل و ملزم به تسویه حساب با دانشکده 10.1

 است.

نامه آموزشی، به دانشجویی که در سنوات مجاز با موفقیت از رساله/پایان نامه دفاع نکند، تنها  آیین 23طبق ماده . 10.2

 گواهی گذراندن واحدهای درسی داده خواهد شد.

 کارشناس آموزش: در صورت تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه، ایجاد سرترم. -11

  

 

 


