
 

  

  

تواند درخواست خود را در صورت دارا بودن حداقل يك مقاله پذيرفته شده مستخرج از تز دكتري، دانشجو مي صرفاً )١

 در سامانه سجاد وزارت علوم ثبت نمايد. ١٤٠١براي تمديد ترم اول 
  

  ١٤٠١سامانه سجاد، درخواست بازگشت به تحصيل و تمديد ترم اول خود در دانشجو پس از ثبت درخواست الزم است 

تكميلي دانشگاه (فرم مذكور در سايت مديريت تحصيالترا در سامانه سامت دانشگاه ثبت نمايد. بارگذاري فرم تمديد سنوات

+  باشد)در دسترس مي "هاتمديد ترم دانشجويان دكتري براي كليه وروديفرم "تحت عنوان  هاي دكتريفرم حين تحصيلبخش 

 الزاميست. pdfدر قالب فايل  تصوير صفحه پذيرش مقاالت

 

اعالم از طريق سامانه سامت  ١٤٠١دانشكده پس از اطمينان از كفايت مدارك، نظر خود را در خصوص تمديد ترم اول  )٢

 گردد.تكميلي دانشگاه ارسال ميتحصيالتنموده و درخواست مذكور به مديريت 
 

تكميلي دانشگاه، در دستور جلسه كميسيون موارد خاص مدارك دانشجو پس از بررسي توسط مديريت تحصيالت )٣

 مدارك ناقص بدون بررسي به دانشكده عودت خواهد شد. دانشگاه قرار خواهد گرفت.
 

تكميلي دانشگاه از سوي كارشناس تحصيالتپس از صدور راي كميسيون موارد خاص دانشگاه، گزارش سامانه سجاد  )٤

گيري به كميسيون مركزي/استاني وزارت براي تصميم و پس از تاييد معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ،تكميل

 شود.ارسال ميعلوم 
 

و بر اساس راي  شدهحكم صادره در جلسه كمسيون موارد خاص دانشگاه قرائت  ،پس از دريافت راي وزارت علوم )٥

 كميسيون موارد خاص دانشگاه اقدام خواهد شد.
 

در صورت موافقت با تمديد ترم مذكور، الزم است دانشجو نسبت به فعال شدن كد مالي خود با پيگيري موضوع از  )٦

 ) اقدام نمايد.٦٤٥٤٥٤٩٥تماس  مركز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد دانشگاه (شماره
 

، واحد رايانه مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه به استناد راي كميسيون  ١٤٠١در صورت فعال بودن كد مالي ترم اول  )٧

 نمايد.نام رساله در ترم مذكور اقدام مينسبت به فعال شدن وضعيت آموزشي و ثبت
  

  ***اطالع رساني خواهد شدزمان ثبت درخواستها در سامانه سامت متعاقاً ***

  

 صنعتي اميركبير مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه                                                                                 

  ١٤٠١دكتري در نيمسال اول  ٩٥دانشجويان ورودي  ١٣فرايند اجرايي تمديد سنوات آموزشي ترم 


