
  و معافیت تحصیلی  ،مشروطیاتمام سنوات آموزشیاطالعیه                 

مقطع کارشناسی و دانشجویان  و ماقبل 1396کارشناسی ورودي به اطالع می رساند کلیه دانشجویان مقطع 
شد ورودي صیلی 1401 ماه شهریورکه تا پایان  و ماقبل 1398 مهرماه ار نمی شـوند حتی اگر  فارغ التح

ستاد پایان نامه ،پروژه فقط درس  شد  یا معرفی به ا شجویان مقطع  و همچنینمانده با سیدان شنا با ه ک کار
شجویان  دارند ترم مشروطی یا بیشتر 4ترم گذشته احتساب  شد مقطعو دان سی ار شنا که با احتساب  کار

 1401پایان شهریور ماه تا حداکثر ضروري است باشد ترم و بیشتر  2ترم هاي مشروطی ترم گذشته تعداد 
از طریق ســامانه ســجاد به  بازگشــت به تحصــیلو  ســنوات تحصــیلی درخواســت تمدیدنســبت به 

  اقدام نمایند. https://portal.saorg.ir نشانی

  نکات مهم:

اره کل اد -خدماتد و سپس از منوي ینماینام ثبت ابتدا  ایدثبت نام نکرده  سجاداگر تاکنون در سامانه  -
بازگشت به یا و درخواست تمدید سنوات  جهت کمیسیون موارد خاص-داخل امور دانشجویان

 4 براي مقطع کارشناسی دانشجویانی که با احتساب ترم قبل تعداد ترم هاي مشروطیبراي  تحصیل
می باشد درخواست بازگشت به تحصیل  ترم یا بیشتر 2کارشناسی ارشد و براي مقطع  ترم یا بیشتر

  را بدهند.

 کارشناسی ارشددانشجویان مقطع  ،می شوند  باالتر یا 13که وارد ترم  کارشناسیمقطع  دانشجویان -
و  ترم5دانشجویان مقطع کارشناسی که با احتساب ترم گذشته  ،می شوند  باالتر یا 8که وارد ترم 

بیشتر  و  13با معدل زیر  ترم مشروطی 2دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  ، شده اند مشروطبیشتر 
 بانک تجارتنزد  425299611به شماره حساب  تومان35000مبلغ الزم است  مشروطی دو ترماز 

واریز و تصویر فیش را در هنگام  دانشجویی فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد معاونتبه نام 
  نمایند. درخواست در سامانه سجاد بارگذاري

که وارد  کارشناسی ارشددانشجویان مقطع  ،می شوند  12 یا 11که وارد ترم  کارشناسیدانشجویان مقطع  -
و دانشجویان  ترم مشروط 4دانشجویان مقطع کارشناسی با احتساب ترم گذشته  ، می شوند 7 یا 6ترم 

درگاه از طریق  می باشند 13 بااليمعدل با مشروط  ترم 2مقطع کارشناسی ارشد با احتساب ترم گذشته 
اقدام تومان  40000نسبت به پرداخت مبلغ   /https://qiet.ac.ir/fa/form/17 الکترونیکی هاي  پرداخت
الزم به ذکر است در زمان پرداخت در قسمت شرح  پرداخت را در سامانه سجاد بارگذاري نمایند.و رسید 

     را انتخاب نمایند. یا شوراي آموزشی درخواست کمیسیون موارد خاص دانشگاهخدمات گزینه 
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 کارشناسی ارشددانشجویان مقطع  ،می شوند  یا باالتر 13که وارد ترم  کارشناسیدانشجویان مقطع  -
دانشجویان  ، ترم مشروطی 4دانشجویان مقطع کارشناسی بیش تر از ، می شوند یا باالتر 8که وارد ترم 

پس از تایید  ترم مشروطی2و بیشتر از  13 معدل کل زیر ترم مشروطی 2مقطع کارشناسی ارشد 
و  کمیسیون موارد خاص دانشگاه کارشناس، مدیرآموزش، کارشناس آموزشدرخواست توسط 

ًا مجددکه قبال پرداخت نموده است  تومان 35000عالوه بر میلغ  ون موارد خاص دانشگاهدبیر کمیسی
 سامانه سجادکه به صورت الکترونیکی از طریق  تومان13000درخواست به دانشجو جهت پرداخت مبلغ 

انجام می شود برگشت داده می شود. الزم به ذکر است در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور پرونده به 
و پیگیري مراحل تایید تا حصول راي کمیسیون استانی به عهده  کمیسیون استانی ارجاع داده نمی شود

 .شخص دانشجو می باشد

انشگاه د کنند پس از اعالم راي کمیسیون موارد خاصدانشجویان پسر که از معافیت تحصیلی استفاده می  -
استانی الزم است از اداره آموزش نامه درخواست تمدید معافیت تحصیلی دریافت نمایند و مجوز تمدید  یا

 اخذ و تحویل اداره آموزش نمایند. 10سنوات از دفاتر پلیس +

 موجود است. مذکورسایت در  ،در سامانه سجادو در خواست  راهنماي نحوه ثبت نام  -

بدیهی است دانشجویانی که جهت تمدید سنوات آموزشی، معافیت تحصیلی و مجوز بازگشت به تحصیل  -
سال تحصیلی جدید داده  براياجازه ثبت نام و انتخاب واحد جهت دانشجویان مشروطی اخذ ننمایند 

  .نخواهد شد و عواقب ناشی از آن بر عهده شخص دانشجو می باشد
                                                                                                             

 

 مدیریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی


