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معاونین محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکدهها

رئیس محترم مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه

با سالم و احترام

به پیوست آییننامه شوراهای بررسی موارد خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شمارهی ٣٠۶٢٨٠/و به تاریخ 

١٣۹۹/١٢/٢۶ جهت استحضار و دستور به ابالغ موارد مرتبط با دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه به دانشجویان ذینفع 

ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن مطالعهی دقیق و تسلط کامل بر تمامی مفاد آییننامه، پیش از ارائهی 

درخواست توسط دانشجویان راهنماییهای الزم به آنها ارائه شده و در هنگام بررسی درخواستها نیز چارچوب مقررات 

بخصوص در موارد زیر توسط کادر محترم ادارهی آموزش دانشکدهها، اساتید محترم و دانشجویان گرامی رعایت شود تا در 

زمینهی رسیدگی به درخواستها با چالشهای جدید و فرسایشی مواجه نشویم.

اختیارات شوراها:

دورهی کارشناسی ارشد ناپیوسته در شورای بررسی موارد خاص دانشگاه:

بند ۶-٢-١: صدور مجوز میهمانی از یک موسسه به موسسهی دیگر 

بند ۶-٢-٢: افزایش سنوات دانشجویان 

بند ۶-٢-٣: بازگشت به تحصیل دانشجویان دو ترم مشروطی تحت شرایط ذکر شده در بند مذکور (احراز حداقل  

معدل ١٣ و تعداد واحد باقیمانده برابر با ١٢ واحد یا کمتر از آن، بدون احتساب واحد پایاننامه)

بند ۶-٢-٤: اعطای ترم جبران معدل به دانشجویان (تحت شرایط ذکر شده در بند مذکور) 

دورهی دکتری تخصصی در شورای بررسی موارد خاص دانشگاه:

بند ۶-٣-١: افزایش سنوات حداکثر تا نیمسال دوازده 

بند ۶-٣-٢:  مرخصی بدون احتساب در سنوات حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی 

همانگونه که در متن آییننامه پیوست مالحظه میفرمائید سایر موارد غیر از بندهای فوق جزو اختیارات شورای بررسی موارد 

خاص استانی و در برخی موارد مرکزی است و بر اساس ابالغ انجام شده از طرف وزارت عتف متقاضی بایستی عالوه بر 
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درخواست در پیشخوان خدمت سامانه گلستان دانشگاه، در سامانه سجاد وزارت نیز درخواست خود را با هماهنگی کارشناس 

محترم کمیسیون موارد خاص دانشگاه ثبت نماید.

از این روی خواهشمند است دستور فرمائید جزئیات امر به شیوهای جامع و کامل به اطالع دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

دانشکده/ مرکز، اساتید محترم راهنما و سایر مجریان و رسیدگیکنندگان به امور آموزشی دانشجویان مذکور رسانده شود و 

لزوم رعایت کلیه مفاد آن از طرف ایشان مورد تاکید قرار گیرد.

رونوشت:

مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت استحضار، -
معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جهت استحضار و دستور به پیگیری موارد مرتبط.  -

سعید رعیتی
معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی


