*قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی*

با عنایت به دستورالعمل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،هر دانشجویی که متقاضی طرح درخواست
خود در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاهی میباشد (اعم از انتقالی ،مهمانی ،تغییر رشته ،مرخصی ،افزایش /تمدید سنوات،
انصراف از تحصیل ،ادامه تحصیل ،بازگشت به تحصیل و  ،)....الزم است در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) به آدرس:

www.portal.saorg.ir
ثبتنام نماید .بدیهی است از این پس در کمیسیون دانشگاهی فقط مواردی قابل بررسی خواهند بود که در سامانه فوق ثبتنام
کرده باشند .بدین منظور الزم است دانشجو اصل درخواست خود که به تأیید آموزش دانشگاه رسیده است (فرم مخصوص) را
به همراه مستندات پیوست به واحد تحصیالت تکمیلی ارائه داده و یک نسخه از آن درخواست را به همراه مستندات در سامانه
سجاد بارگذاری نماید (به صورت یک فایل با فرمت  .)pdfپس از اتمام ثبتنام در سامانه ،به کارشناس آموزش (جناب آقای
بهنام) جهت ادامه کار اطالع رسانی شود.
نکته:
 -1با توجه به اینکه فرآیند ثبت نام و نتایج مربوط به آن از طریق پیامک به دانشجو اطالع داده میشود ،لذا الزم
است به پیامکهای ارسالی از طریق سامانه توجه نموده و در صورت لزوم به کارتابل شخصی مراجعه گردد.
 -2هر گونه خطا در وارد کردن اطالعات آموزشی یا بارگذاری ناقص مدارک موجب ارجاع درخواست به کارتابل
دانشجو میگردد.

*قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی*

کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشمول افزایش /تمدید سنوات (کارشناسی ارشد :نیمسال هفتم به بعد ،دکتری :نیمسال
دهم به بعد) الزم است پس از ثبتنام در سامانه سجاد ،مدارک ذیل را بارگذاری نمایند:
دکتری

کارشناسی ارشد

 -1فرم تمدید سنوات

 -1فرم تمدید سنوات

(حاوی امضای دانشجو ،استاد راهنما ،آموزش دانشگاه)

(حاوی امضای دانشجو ،استاد راهنما ،آموزش دانشگاه)

 -2ابالغ پایاننامه

 -2ابالغ رساله

 -3مدارک خاص

 -3مدارک خاص

(شامل پزشکی ،فوت نزدیکان و )...

(شامل پزشکی ،فوت نزدیکان و )...

 -4فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع

 -4فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع

 -5نامه جداگانه خطاب به معاونت آموزشی
(شامل علل تأخیر ،زمان تقریبی دفاع و تأیید استاد راهنما)

 -5صورتجلسه پیش دفاع
 -6فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع
 -7نامه جداگانه خطاب به معاونت آموزشی
(شامل علل تأخیر ،زمان تقریبی دفاع و تأیید استاد راهنما)
 -8گواهی برگزاری آزمون جامع
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

