
 تعالی بسمه

 قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکترا( 

 دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

مند شوند. برای استفاده  توانند در موارد زیر، از بخشودگی در سنوات )با توجه به توضیحات ذیل جدول( بهرهرساند، تمامی دانشجویان میبه اطالع می 

این فرصت، الزم است حداقل   از    ۶از  را به کمیته منتخب تحصیالت تکمیلی دانشگاه،  از برگزاری جلسه دفاع، درخواست خود  طریق هفته پیش 

ها و لزوم مشخص شدن جواب بررسی، پیش از نمایند. نظر به طوالنی بودن فرآیند بررسی درخواست   ارائه ی اسناد مربوط،  ی گلستان و با ارائه سامانه

 ی دفاع، لطفا در صورتی که حائز شرایط هستید؛ در اولین فرصت، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.جلسه

 نمره معادل  بخشودگی  میزان موضوع  ردیف 
مرخصی بدون  

 احتساب 

 ندارد ۰.۷۵ هفته  ۱۳ ازدواج ۱
 ندارد ۰.۵ هفته  8 فوت خانواده درجه یک )پدر، مادر، خواهر و برادر(  ۲
 ندارد ۰.۵ هفته  8 )به شرط طی مراحل تصویب استاد جدید( تغییر استاد راهنما ۳

 ندارد ۰.۵ هفته  8 نامه )به شرط طی مراحل تصویب موضوع جدید(تغییر موضوع پایان ۴
 قابل بررسی  ۱.۲۵تا  هفته  ۱8تا  تاییدیه از مرکز مشاوره، مبنی بر شرایط خاص روحی و روانی  ۵

 ندارد ۰.۵ هفته  8 تولد فرزند )برای پدر(  ۶
 بدون احتسابنیمسال مرخصی  ۵تا  تولد فرزند )برای مادر( ۷

 توضییحات تکمیلی: 

توانند حائز شرایط مرخصی باشند. در سایر موارد، طول تحصیل دانشجو و موعد دفاع از  ، در صورت درخواست دانشجو، می ۷و    ۵تنها، موارد   .１

 مند شود. تواند از بخشودگی در نمره بهرهنامه، هیچ تفاوتی با سایر دانشجویان نداشته و تنها، به میزان مشخص شده، دانشجو می پایان

ی پژوهشی )برای دانشجویان کارشناسی ارشد، پس از نیمسال  گیرد که در بازهتنها زمانی به دانشجو تعلق می   ۴و    ۳ای  بخشودگی مربوط به بنده .２

 انجام شده باشد.  یا استاد جدید، موضوعو فرآیند تصویب سوم و برای دانشجویان دکترا، پس از تصویب طرح پیشنهادی( اتفاق افتاده 

طرح پیشنهادی  هیت  جزیی در آن نبوده و به معنای تغییرات کلی در ما  ات تغییر  سایر  وان یاعن بخشی از  یرنامه، به معنای تغیپایان  تغییر موضوع .３

 دفاع  برای   ید که شته باشلطفا دقت دا  در این ارتباط،  . است صویب آنی مجدد طرح پیشنهادی و طی فرآیند قانونی ت ئه ارا  لزماست. این امر، مست

ایجاد تغییرات در طرح پیشنهادی و تصویب مجدد  اشد. بنابراین،  گذشته بطرح پیشنهادی  ان تصویب  ماه از زم  ۶الزم است حداقل  نامه،  از پایان

 گیرد.میاین دلیل صورت ی پژوهشی شما شده و ارفاق در نمره، به ی دورهماهه ۶ل منجر به تطویآن، 

 شود. ها مشخص و ثبت شده است؛ نمینی آبنابراین، شامل دانشجویانی که دفاع کرده و نمرهود. شموارد فوق، عطف به ما سبق نمی  .４


