قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه

دانشجویانی که شامل حال یکی از شرایط ،بندها و حاالت ذیل می باشند ،به منظور عدم جلوگیری از انتخاب
واحد نیمسال دوم سال تحصیلی  7981-89خود در بازه زمانی روز سه شنبه مورخ  7981/77/98الی روز یکشنبه
 7981/77/71نسبت به تکمیل فرم های مندرج در این اطالعیه و طی مراحل آن بایستی اقدام نمایند .در غیر
اینصورت از ادامه تحصیل آنها جلوگیری بعمل می آید.
دانشجویان برای درخواست خود طبق جدول ذیل ،ضمن تکمیل فرمهای مشخص شده ،بایستی مدارک مستدل
پزشکی و  ...مندرج در فرمها را به تائید پزشک معتمد دانشگاه رسانده و یا مدارکی دال بر مشکالت خاص و
مستند و مورد تایئد خود را همراه با فیش های واریزی طبق جدول ذیل ضمیمه فرمها و تحویل کارشناس مسئول
آموزش دانشگاه سرکار خانم صفری نمایند.
نیمسال ورودی دانشجو به دانشگاه

نوع درخواست

دانشجویان ماقبل از ورودی نیمسال

افزایش سنوات همراه با اعمال قانون شهریه

اول سال تحصیلی )817( 7981-89

(برای افزایش سنوات نیمسال ارفاقی)

دانشجویان ورودی نیمسال اول سال

افزایش سنوات نیمسال  71همراه با اعمال قانون شهریه

تکمیل فرم درخواست و

تحصیلی )817( 7981-89

(برای افزایش سنوات نیمسال دوم ارفاقی)

فرم شورای موارد خاص دانشگاه

دانشجویان ورودی نیمسال دوم سال

افزایش سنوات نیمسال  77همراه با اعمال قانون شهریه

تکمیل فرم درخواست و

تحصیلی )811( 7981-89

(برای افزایش سنوات نیمسال اول ارفاقی)

فرم شورای موارد خاص دانشگاه

دانشجویان ورودی نیمسال اول سال

افزایش سنوات نیمسال  79همراه با اعمال قانون شهریه

تکمیل فرم درخواست و

تحصیلی )897( 7989-81

(برای افزایش سنوات نیمسال اول ارفاقی)

فرم شورای موارد خاص دانشگاه

بازگشت به تحصیل در مهلت مقرر (کمتر از  6ماه)

فرم های الزم جهت تکمیل و ارائه
تکمیل فرم درخواست و
فرم شورای موارد خاص دانشگاه و
فرم شورای موارد خاص استان

تکمیل فرم درخواست و
فرم شورای موارد خاص دانشگاه
تکمیل فرم درخواست و

بازگشت به تحصیل بعد از مهلت مقرر (بیشتر از  6ماه)

فرم شورای موارد خاص دانشگاه و
فرم شورای موارد خاص استان

کلیه ورودی ها

ادامه به تحصیل برای دانشجویان دارای  9نیمسال مشروطی

تکمیل فرم درخواست و

با معدل کل باالی 79

فرم شورای موارد خاص دانشگاه

ادامه به تحصیل برای دانشجویان دارای  9نیمسال مشروطی
با معدل کل پائین 79

تکمیل فرم درخواست و
فرم شورای موارد خاص دانشگاه و
فرم شورای موارد خاص استان
تکمیل فرم درخواست و

ادامه به تحصیل برای دانشجویان دارای  1نیمسال مشروطی

فرم شورای موارد خاص دانشگاه و
فرم شورای موارد خاص استان

هزینه بررسی پرونده های ارسالی به شورای موارد خاص دانشگاه و استان
مبلغ فیش واریزی

نوع درخواست
کمیسیون موارد خاص دانشگاهی
(درخواست افزایش سنوات ،ادامه تحصیل) برای بار اول
کمیسیون موارد خاص دانشگاهی
(درخواست افزایش سنوات ،ادامه تحصیل) برای بار دوم

شماره حساب

 799/999ریال
9981917187998
بانک ملی

 199/999ریال

درآمدهای دانشگاه
گرمسار

کمیسیون موارد خاص دانشگاهی

 899/999ریال

(درخواست بازگشت به تحصیل)
کمیسیون موارد خاص استانی
(درخواست افزایش سنوات ،ادامه تحصیل) برای بار اول

 799/999ریال
 1817978166بانک

کمیسیون موارد خاص استانی
(درخواست افزایش سنوات ،ادامه تحصیل) برای بار دوم
کمیسیون موارد خاص استانی

 199/999ریال

تجارت دانشگاه سمنان
با کد شناسه 91991991

 899/999ریال

(درخواست بازگشت به تحصیل)

جدول مدت مجاز تحصیل براساس نیمسال و نوع ورودی
کارشناسی
سال ورود دانشجو

سنوات تحصیلی مجاز
روزانه

شبانه

71

71

ورودی های  81و 87

79

79

ورودی های  89و به بعد

8

8

ورودی های ماقبل سال
87

کارشناسی
افزایش سنوات مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز

 1نیمسال در اختیار کمیسیون موارد خاص دانشگاه
در صورت احراز شرایط کمیسیون دانشگاه

7

و
 7نیمسال در اختیار کمیسیون موارد خاص استان
در صورت احراز شرایط کمیسیون استان

1

احراز شرایط کمیسیون دانشگاه :7طبق آئین نامه کمیسیون موارد خاص دانشگاه و محرز شدن مورد خاص
دانشجو و گذراندن حداقل  799واحد درسی در سنوات مجاز تحصیلی و برای افزایش سنوات نیمسال دوم در
صورت انتخاب واحد تمامی واحدهای خود و فراهم شدن فراغت از تحصیل طی یک نیمسال و همراه با اخذ تعهد.
احراز شرایط کمیسیون استان :1طبق آئین کمیسیون موارد خاص استان و محرز شدن مورد خاص دانشجو و در
صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی یک نیمسال و همراه با اخذ
تعهد.

اطالعیه مربوط به شهریه سنوات:
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشگاه:

بر اساس دستور سیزدهم مورخ  7989/6/71و دستور پانزدهم مورخ  7989/71/76و دستور نهم مورخ 7989/79/71
و دستور چهارم مورخ  7988/98/18و دستور دهم مورخ  7986/91/9از هیأت امناء دانشگاههای منطقه ای البرز
جنوبی که به تأیید وزیر محترم علو م ،تحقیقات و فناوری رسیده است و دوازدهمین جلسه مورخ 7981/98/9
شورای دانشگاه و بر اساس صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاههای منطقع
البرز جنوبی مورخ  ،86/71/76به استناد بند «ب» ماده  19قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به برش آماری
موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی در پیشبینی بودجه ساالنه ،کسری شدید بودجه در سال جاری و
عدم تالش برخی از دانشجویان برای فارغالتحصیلی به هنگام؛ اعالم می دارد:
الف) دانشجویان مشمول آموزش رایگان(روزانه) در مقاطع کارشناسی ارشد،کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در
صورت تحصیل مازاد بر سقف تعیین شده( 8ترم) و دانشجویان مشمول آموزش رایگان در مقاطع دکتری،
کارشناسی و در صورت تحصیل مازاد بر سقف سنوات تعیین شده ( 8ترم) ملزم به پرداخت شهریه ای معادل
شهریه تعیین شده برای دانشجویان شبانه و همچنین پرداخت هزینه های آموزشی و پژوهشی،رفاهی مطابق
بخشنامه های وزارت متبوع می باشند.
ب) دانشجویان شبانه مقاطع دکتری و کارشناسی در صورت تحصیل مازاد بر سقف سنوات تعیین شده( 8ترم) و
دانشجویان شبانه مقاطع کارشناسی ارشد،کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در صورت تحصیل مازاد بر سقف
سنوات تعیین شده( 8ترم) ،ملزم به پرداخت شهریه ای معادل (7/8یک و نیم) برابر شهریه تعیین شده بر مبنای
دانشجویان شبانه هم ورودی خود (در زمان تحصیل مازاد بر سقف سنوات تعیین شده) می باشند.

