
  اطالعيه
به منظور رفع نگراني هاي مرتبط با مراجعه دانشجويان به دانشگاه جهت و  دانشگاهتعطيلي خوابگاه ها و  باتوجه به
و  از طريق سامانه آموزشي يامكان ارسال درخواستهاي دانشجوياكنون ، و ارسال درخواستهاي مختلف آموزشيپيگيري 

  فراهم گرديده است. دانشگاهبدون نياز به حضور دانشجو در 
بعد از ورود به  دانشجويان (مطابق ليست پيوست) بر اساس مقطع تحصيلي و نوع درخواستدر اين راستا الزم است 

  :يندبه ترتيب زير اقدام نما حساب كاربري خود در سامانه آموزش دانشگاه
درخواست دانشجو از مديريت تحصيالت " گزينهدو از  ييكو انتخاب  "تحصيالت تكميلي"منوي  ورود به - 1

 ."از تحصيالت تكميلي درخواست متفرقه"يا  "تكميلي
 و ورود به صفحه درخواست "ايجاد درخواست"بر روي گزينه كليك  - 2

  "نوع درخواست"مقابل   (pull‐down) منوي كشوييدر  )برحسب نوع تقاضا(يكي از گزينه ها انتخاب  - 3
بر روي  كبا كلينياز  مستندات موردفايل  افزودن و "مشروح و داليل درخواست" در بخشمتن درخواست  درج - 4

 ."ن تصويرودافز"گزينه 
و افزودن  حاتيپس از درج توض "يليتكم التيتحص تيريدرخواست دانشجو از مد"در صورت انتخاب فرم  - 5

 گردد. يدانشجو ارجاع م يراهنما، درخواست  به استاد "ارسال به استاد راهنما" نهيمستندات الزم با انتخاب گز

و افزودن مستندات الزم  حاتيپس از درج توض "يليتكم التيفرقه از تحصدرخواست مت"در صورت انتخاب فرم   -6
دانشگاه  يليتكم التي، درخواست  به كارشناس تحص"دانشگاه يليارسال به كارشناس تحص "نهيبا انتخاب گز

 گردد. يارجاع م

  بعد از ارسال توسط دانشجو به  "درخواست دانشجو از مديريت تحصيالت تكميلي"فرم الزم به توضيح است
ترتيب براي استاد راهنما، معاون تحصيالت تكميلي دانشكده، كارشناس تحصيالت تكميلي دانشگاه و مدير تحصيالت 

رسال توسط دانشجو، به بعد از ا "از تحصيالت تكميلي درخواست متفرقه" فرم تكميلي دانشگاه ارسال خواهد گرديد.
  ترتيب براي كارشناس تحصيالت تكميلي دانشگاه و مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال خواهد گرديد.

دانشجو در سامانه آموزش ثبت نموده به اطالع دانشجو  ايميلي كه  از طريقه بررسي درخواست مهم: نتيج
  رسانده خواهد شد.

  :آدرس ايميل زير ارسال نمايندبه ابهامات خود را دانشجويان عزيز مي توانند سواالت و 
 ms_inquiry@sharif.edu  :كارشناسي ارشدمقطع دانشجويان 

  phd_inquiry@sharif.edu  :دانشجويان مقطع دكتري
  .سواالت خودرا در مورد فرصت مطالعاتي به آدرس ايميل زير ارسال نمايند كليه توانندمي ضمنا دانشجويان دكتري

  phd_sabbatical@sharif.edu :(سواالت مرتبط با فرصت مطالعاتي) دانشجويان مقطع دكتري
 htso@sharif.ir): كارشناسي ارشد (سواالت مرتبط با پذيرش بدون آزموندانشجويان 

  
  مديريت تحصيالت تكميلي      



 دانشجويان كارشناسي ارشد
  

 براي درخواستهاي  "رخواست دانشجو از مديريت تحصيالت تكميليد"فرم 

  )پس از آنو  ششم(براي نيمسال  از كميسيون موارد خاص دانشگاه تحصيلي تمديد سنوات .1
 احتساب)/ بدون (با  / حذف نيمسال مرخصي تحصيلي .2

  ضروري است ) براي رسيدگي به درخواست مرخصي بدون احتسابمستندات ( پيوست 
  انتخاب دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه .3
  تمديد مهلت تعريف پايان نامه .4
 پايان نامه تصويب شدهعنوان، محتوي يا استاد راهنما/همكار هر نوع تغيير در  .5

 مجوز ادامه تحصيل به دليل دو نيمسال مشروطي .6

  ثبت نام و يا ترميم با تأخير .7
  ثبت نام / ترميم با تاخير: برگه تكميل شده مستندات الزم

  

 براي درخواستهاي  "تحصيالت تكميلياز  هاي متفرقهرخواست د"فرم 

  يقبلي تحصيل اطعمق ركامانت گرفتن مد .1
  مهلت پرداخت شهريهتمديد تخفيف يا  .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دانشجويان دكتري
  

  براي درخواستهاي  "رخواست دانشجو از مديريت تحصيالت تكميليد"فرم 
 عدم احراز حدنصاب نمره زبان لينام به دل صدور مجوز ثبت .1

نمره  تا كنون الزم: رونوشت نمرات آزمون زبان و گواهي ثبت نام در آزمون زبان پيش رو (چنانچهمستندات 
 قبولي احراز نشده باشد)

  )تحصيل سومنيمسال (مجوز ادامه تحصيل به دليل عدم گذراندن امتحان جامع در مهلت مقرر .2
  )تحصيل چهارمنيمسال (به دليل عدم دفاع از پيشنهاد پژوهشي در مهلت مقررمجوز ادامه تحصيل  .3
 )از نيمسال يازدهم تحصيل به بعد(مجوز ادامه تحصيل براي دانشجويان سنواتي  .4

با امضاي كميته ممتحنين داخلي، متن  ساالنه گزارش پيشرفتصورتجلسه ارائه مستندات الزم: رونوشت 
، در صورت وجود: رونوشت صفحه اول مقاالت (منتشر شده، )مگ 4تر از (با حجم كمكار گزارش پيشرفت 

پذيرش شده يا در دست داوري)، نامه پذيرش يا ارسال يا نظرات داوري مقاالت ارسال شده، پيش نويس 
 ، رونوشت فرم ثبت نام با تاخير ترمهاي مورد تقاضامقاالت در دست تهيهمقاله/ 

 احتساب)/ بدون (با  / حذف نيمسال مرخصي تحصيلي .5

  ( پيوست مستندات براي رسيدگي به درخواست مرخصي بدون احتساب ضروري است )
  دكتري رساله كلمات كليديعنوان، محتوي يا تغيير در  .6
  درصد همكاري يا تغييرمشاور  /تخصيص استاد راهنماي همكار .7
 ثبت نام با تأخير .8

  برگه تكميل شده ثبت نام با تاخيررونوشت مستندات الزم: 
 هارگان مربوط تحصيلي براي دانشجويان بورسيه برايوضعيت پيشرفت ارسال گزارش  .9

  با تاييد دانشكده  چاپ پروسه رساله دكتري: گزارش پيشرفت يا مستندات الزم
 ياموزش اريدست اينارياز حد مجاز درس سم شيبي يا خارج كردن ثبت نام تكرار   .10

 به بعد 1395براي دانشجويان ورودي "دكتري رساله دفاع از"به  "دكتري رساله"اصالح شماره درس  .11

  

  براي درخواستهاي "از تحصيالت تكميلي هاي متفرقهرخواست د"فرم 
  شهريهدر پرداخت تخفيف يا تعويق  .1
  يتحصيلك مقاطع قبلي رامانت گرفتن مد .2
  در كارنامهاز رساله وارد شدن نمره دفاع  .3
 براي ارگان مورد درخواستصدور گواهي دفاع در شرايط خاص با تشخيص مدير  .4


