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های مربوط به کمیسیون بررسی موارد خاص پس درخواستدانشجویان محترم، زین

های مربوط به کمیسیون و درخواست (puya.birjand.ac.irسامانۀ پویا )دانشگاه را در 

 ثبت نمایید.  (portal.saorg.irسامانۀ سجاد )را در  مرکزیبررسی موارد خاص استانی و 

 
 مدارک مورد نیاز جهت آپلود در درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص

 

 جهت آپلود مدارک الزم نوع درخواست

هرگونه مدرکی که نشان دهد مشکل ایجاد شده در فرآیند تحصیل دانشجو، خارج  مجوز ادامه تحصیل 1

 ، شامل:از اراده و اختیار وی بوده است

  ،مدارک پزشکی مربوط به بستری بیمارستان 

  ،مدارک مربوط به بستری و بیماری والدین 

 ،گواهی فوت بستگان درجه یک دانشجو 

  پزشک مبنی بر عدم امکان حضور دانشجو در دانشگاه به دلیل شرایط جسمی که گواهی

 توسط کارشناس کمیسیون به تائید پزشک معتمد رسیده باشد،

  گواهی روانپزشک مبنی بر عدم امکان حضور دانشجو در دانشگاه به دلیل شرایط روانی

روانشناس  انشگاه یاکه توسط کارشناس کمیسیون به تائید رئیس مرکز مشاوره و درمان د

 مسئول رسیده باشد

 مجوز بازگشت به تحصیل 2

  تمدید سنوات 3

 دانشجویان کاردانی و کارشناسی

 حذف نیمسال  4

 بدون احتساب در سنوات

 درخواست مرخصی تحصیلی 5

 بدون احتساب در سنوات

6 
 درخواست مرخصی تحصیلی

 بدون احتساب در سنوات

 بدلیل زایمان

 ، شامل:مدارک پزشکی دال بر بارداری

  گواهی پزشک متخصص برای مرخصی یک نیمسال قبل از زایمان 

 کپی شناسنامه فرزند و مادر برای مرخصی تا چهار نیمسال بعد از زایمان 

دانشجویان تمدید سنوات  

 کارشناسی ارشد

 ششم: مدارک جهت ارائه دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی نیمسال

 تکمیل فرم درخواست دوره کارشناسی ارشد 

 های تحصیالت درخواستپویا، از نامه )ارزیابی استاد راهنما() گزارش پیشرفت پایان

 تکمیلی(

 مدارک جهت ارائه دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی نیمسال هفتم:

 تکمیل فرم درخواست کارشناسی ارشد 

  ارزیابی استاد راهنما در سامانه پویا(گزارش پیشرفت پایان نامه( 

 تعهد دانشجو مبنی بر اتمام پایان نامه و دفاع در پایان نیمسال هفتم  

تبصره: تمدید سنوات نیمسال ششم توسط کمیسیون دانشگاه و نیمسال هفتم توسط 

 گردد. کمیسیون استانی بررسی می
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 جهت آپلود مدارک الزم نوع درخواست

ن یاتمدید سنوات دانشجو 

 دکتری

به بعد متقاضی نیمسال  1395مدارک جهت ارائه دانشجویان دکتری ورودی سال 

 دهم، یازدهم 

 تکمیل فرم درخواست دوره دکتری 

 فعالیتهای پژوهشی مستخرج از رساله 

 پیش نویس رساله 

 نمره آزمون زبان 

 )نظر صریح استاد راهنما)اجباری 

 گزارش شش ماهه دانشجو 

 ل یازدهم توسط کمیسیون دانشگاهتبصره: تمدید سنوات نیمسا

 مدارک جهت ارائه دانشجویان دکتری متقاضی نیمسال  دوازدهم و سیزدهم 

  تکمیل فرم درخواست 

 صفحه اول مقاله مستخرج از رساله 

 پیش نویس اولیه رساله دکتری 

  نمره آزمون زبان 

  لیدال زیدفاع و ن یبیزمان تقر ق،یتحق شرفتیپ زانیدر خصوص منظر صریح استاد راهنما 

 )اجباری(  دانشجو ریتاخ

 )گزارش شش ماهه دانشجو )دانشجویان دکتری 

تبصره: نظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه در خصوص افزایش سنوات نیمسال 

سیزدهم  دکتری در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مطرح خواهد شد و در 

 می شود.  صورت موافقت شورا به کمیسیون موارد خاص ارسال

تیصره: نیمسال دوازدهم توسط کمیسیون استانی بررسی می گردد. ونیمسال سیزدهم 

 برای بررسی و نصمیم گیری به کمیسیون مرکزی ارسال خواهد شد.

 

  نکات مهم:
مستندات ارائه شده باید مربوط به دوره تحصیل دانشجو )و در مورد مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسال، مربوط  -1

باشد و مدارک ارائه شده مربوط به خارج از این بازه ترتیب اثر داده نشده، بررسی به همان نیمسال مورد تقاضا( 

 نخواهند شد.

 دانشجویان پسر باید وضعیت نظام وظیفه خود را در درخواست مشخص کنند.  -2


