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موضوع  :تمدید سنوات دا جویان رب اساس دستورا مل شماره  23-2/2/236سازمان وظیفه ومی انجا
برابر تبصره ( )2از ماده ( )11آ ئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی ،کلیه دانشجویان پسر اعم از روزانه ،نوبت دوم ،آموزش الکترونیکی و یا پردیس
دانشگاهی موظف به اتمام تحصیالت و فارغ التحصیل شدن در سنوات تعیین شده برای هر مقطع بر اساس جدول ذیل می باشند:

ردیف

مقطع

مدت زمان تحصیل(سنوات)

1

کارشناسی

پنج سال( ده نیمسال تحصیلی)

2

کارشناسی ارشد

سه سال ( شش نیمسال تحصیلی)

3

دکتری حرفه ای

هفت سال(چهارده نیمسال تحصیلی)

4

دکتری تخصصی Ph.D

پنج سال ( ده نیمسال تحصیلی)

مالک محا سبه و صدور معافیت تح صیلی جدول زمانبندی فوق بوده و در صورت عدم فارغ التح صیلی در سنوات قانونی ،دان شجو بای ستی از طریق
پرتال آموزشی خود ،درخواست تمدید سنوات را قبل از اتمام سنوات قانونی ثبت و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
در صووورت مواف ت کمیسوویوم موارد خاد دانش و اه ،دانشووجو ج ت اخذ مجوز تمدید سنوات ضوومم مراجعه به کارشووناا نوام و یره در مدیریت
آموز شی دان ش اه ،به دفاتر انتوامی معرفی می گردد .چنانچه دان شجو در سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تح صیل
خدمت به وی تعلق گرفته و تا پایام خدمت و یره عمومی

ن شود ،از  90تا  180روز ا ضافه

و یا اخذ معافیت دائم ،حق شرکت در مقطع بعدی از وی سلب می گردد.

متذکر می گردد دانشجویام عزیز ضمم توجه به زمان مجاز تحصیل و برنامه ریزی برای فراغت از تحصیل در بازه تعییم شده ،تالش خود را معطوف
به ایم م م نمایند .بدی ی ا ست طرح درخوا ست دان شجویام در کمی سیوم موارد خاد دان ش

اه ،از نظر نظام وظیفه ،حقی را برای دان شجو ایجاد نمی

نماید و سازمام و یره عمومی ناجا بر اساا ضوابط و قوانیم خود عمل می نماید.
دان شجویام گرامی در صورت تمایل وج ت اطمینام از صدور معافیت تح صیلی و یا و ضعیت سنوات خود می توانند به کار شناا نوام و یره در
مدیریت آموز شی دان ش اه مراجعه نمایند .یادآور می شود اطالعیه سنوات نوام و یره شامل دان شجویانی که

دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت

دائم اعم از کفالت ،پزشکی و یا ایثارگری هستند ،نمی باشد.

درج این اطالعیه در پورتال دانشجویی ،به منزله ابالغ رسمی به کلیه دانشجویان ذینفع می باشد.

ن
دمرییت آموزشی دا ش گاه رفدوسی مشهد

