
 حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 2اطالعیه شماره 

 قابل توجه دانشجویان محترم تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود

روال کاری اداره مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ضمن تبریک سال جدید و آرزوی سالمتی همه دانشجویان 

برخی از مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه که در در شرایط بحرانی ناشی از ویروس کرونا و همچنین 

برگزار گردید و مواردی جهت رفاه حال دانشجویان عزیز تحصیالت تکمیلی تصمیم گیری شد به  19/1/99تاریخ 

 شرح ذیل به اطالع می رسد:

 ه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاهالف( شرایط کاری حوز

بحران کرونا و اطالعیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیریت  بر اساس ابالغیه ستاد ملی مبارزه با -1

دانشگاه تا اطالع ثانوی به صورت غیر حضوری به بررسی درخواست های آموزشی تحصیالت تکمیلی 

می پردازد و صرفا در موارد خاص طبق اطالعات درج شده در ادامه خبر، امکان پیگیری وجود دارد و 

  .تیب اثر داده نخواهد شدبه درخواست های حضوری تر

بر این اساس، دانشجویان  برای ثبت و حذف درس، تسویه حساب الکترونیکی، ثبت نمره، مشروطی،  -2

فقط از طریق سیستم عدم مراجعه، ارزیابی جامع، گزارش وضعیت تحصیلی و انتخاب واحد می توانند 

تلفنی با دانشکده ها و حوزه به صورت تماس می توانند گلستان اقدام نموده و در صورت لزوم 

 تحصیالت تکمیلی اطالعات الزم را کسب نمایند.

امورمربوط به سامانه سجاد )لغو تعهدات نمرات(،  ریز دانشنامه و –در خصوص انواع گواهی )موقت  -3

 داخلی شماره های فرصت مطالعاتی با  و تاییدیه تحصیلی، مکاتبات نظام وظیفه ،آموزش رایگان(

  .)اداره فارغ التحصیالن( تماس بگیرند 2665و  2343

دانشجویان دانشگاه در زمینه امور مربوط به انصراف از تحصیل، مرخصی تحصیلی، تمدید سنوات  -4

 داخلی شماره های  کارشناسان تحصیالت  تکمیلیتحصیل، و کسر مدارک ثبت نام می توانند با 

  .تماس بگیرند(  2709و  2663، 2662،2741،2344)

شماره ستعداد درخشان نیز می توانند با اداره استعدادهای درخشان به ا در زمینه امور مربوط به  -5

  و یا مکاتبه نمایند. حاصل کنندیا ایمیل تماس و  2662داخلی 

    alireza_geo25@yahoo.comایمیل مربوطه:      



ز طریق مشاهده گردش کار گفتنی است اموری که از طریق پیشخوان سامانه گلستان انجام می شود ا -6

  .مربوط قابل پیگیری می باشد

7-  

 پژوهشی-آموزشی در خصوص مواردمصوبات شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ب( 

و  99تیر ماه  31تیر ماه لغایت  15به تاریخ  98مقرر شد امتحانات جامع کتبی و شفاهی اسفند ماه  -1

انتقال یابد. بعالوه دفاع  99شهریور ماه  31الی  15به  99امتحان جامع کتبی و شفاهی اردیبهشت ماه 

  الکترونیکی برگزار شود. –از پروپوزال در صورت لزوم می تواند به صورت حضوری 

تمدید  مهلت ارایه پروپوزال برای دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل به مدت یک ترم تمدید گردید. -2

 بیش از یک نیمسال تابع شرایط خاص خود می باشد.

دانشجویان ارشد حداکثر دو درس و دانشجویان دکتری یک درس را می توانند حذف نمایند به گونه ای  -3

اشد. الزم به ذکر است که دانشگاه در مورد ارائه درسهای حذف شده که واحد های باقیمانده آنها صفر نب

جو در ترم آینده هیچ مسئولیتی ندارد و تمامی تبعات  و مشکالت ناشی از حذف دروس به عهده دانش

کارشناسان آموزشی و آگاهی  ،یه می گردد با مشورت با اساتید راهنمامی باشد. لذا به دانشجویان توص

ف دروس خود اقدام نمایند. ضمنا آخرین مهلت ارسال تقاضای حذف تک درس دو کامل نسبت به حذ

 هفته قبل از شروع امتحانات می باشد.

در خصوص دانشجویان دکتری که در ترم جاری شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی را داشته اند و  -4

مکاتبات مربوط با وزارت عتف انجام شده است ولی به علت مشکالت ناشی از ویروس کرونا موفق به اخذ 

در سنوات بدون احتساب  آنها جاری نیمسالویزا و انجام فرصت مطالعاتی نشده اند، مقرر گردید که 

تا حداکثر پایان  مطالعاتی فرصت انجام جهت دانشجویان این حذف شود و مدیریت تحصیالت تکمیلی با

 شهریور ماه سال جاری همکاری خواهد کرد. 31

شهریور ماه سال جاری از پایان نامه یا  31کلیه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد می توانند تا  -5

 ت کمک به دانشجویان دارای شرایط خاص، این دانشجویان در صورتولی جه رساله خود دفاع کنند.

بدون نیاز به ثبت نام در ترم جدید از پایان  30/7/99می توانند حداکثر تا  وظیفه نظام در مشکل عدم

 99 ماه این دسته از دانشجویان شهریور التحصیلی در اینصورت فارغ و نامه یا رساله خود دفاع نمایند

 . شدخواهد ثبت 



حذف کامل نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات فقط برای دانشجویانی که تنها دارای پایان  -6

نامه بوده )واحد تئوری در این ترم اخذ نکرده باشند( و انجام پایان نامه دانشجو مستلزم حضور تمام 

ت خود را حداکثر تا وقت دانشجو در دانشگاه بوده امکان پذیر است. این دانشجویان می توانند درخواس

ابتدای تیرماه سال جاری پس از تایید استاد راهنما و دانشکده به مدیریت تحصیالت تکمیلی ارائه 

نمایند. ضمنا دانشجویانی که دارای واحد درسی می باشند ولی دارای شرایط خاص بوده و امکان 

نیمسال تحصیلی بدون احتساب استفاده از کالسهای آموزشی مجازی را نداشته اند می توانند از حذف 

پس از تایید استاد راهنما، مدیرگروه و  خود رادرخواست  باید در اینصورت نیز سنوات استفاده نمایند که

 گردد. می نظر نهایی اعالم  نمایند و پس از بررسیدانشکده به تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال  ریاست

 

 دفاع های رساله یا ها نامه پایان تصحیحات انجام مهلت تکمیلی، تحصیالت دانشجویات حال رفاه جهت -7

 اخیر مشکالت به دلیل ولی داده انجام را تصحیحات دانشجو آنها در که 98 ماه بهمن از بعد شده

 نماینده و جلسه در تکمیلی تحصیالت نماینده راهنما، استاد) ذیصالح مراجع تاییدیه اند نتوانسته

 پایان تا حداکثر دانشکده، محترم رئیس توسط موضوع تایید شرط به نماید دریافت را( داوران

 .گردید تمدید جاری سال ماه اردیبهشت

 

 با ارزوی تندرستی همه دانشجویان عزیز

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود -حوزه معاونت آموزشی

 


