اطالعیه
قابل توجه دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند .
طبق مقررات نظام وظیفه سنوات مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف به شرح ذیل می باشد .
کاردانی  2/5سال

کارشناسی پیوسته  5سال

دکترای عمومی  8سال

دکترای تخصصی  6سال

کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد  3سال

دانشجویانی که در سنوات مجاز حداقل تعداد واحدهای زیر را گذرانده باشند می توانند از سنوات ارفاقی بهره مند
گردند .
 -1کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  40واحد

 -2کارشناسی پیوسته  85واحد

 -3کارشناسی ارشد  18واحد

 -4دکترا عمومی  180واحد

 -5دکترای تخصصی ناپیوسته  18واحد
تذکر : 1
برای دانشجویانی که در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بیشتر از  50واحد و در مقطع کارشناسی پیوسته بیشتر
از  100واحد و در سایر مقاطع تعداد واحدهای تعیین شده در باال را گذرانده باشند مجوز سنوات ارفاقی به
صورت یکساله صادر می گردد .
تذکر : 2
چنانچه واحدهای گذرانده شده در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بین  40تا  50واحد و در مقطع کارشناسی
پیوسته بین  85تا  100واحد باشد در این صورت مجوز سنوات ارفاقی به صورت مرحله ای ( یک ترم یک ترم )
با پیشرفت تحصیلی مناسب ( گذراندن حداقل  15واحد در هر ترم ) صادر گردد .
تذکر : 3
دانشجویان مشمول که نتوانند در مدت سنوات قانونی و  2نیمسال سنوات ارفاقی فارغ التحصیل شوند مجاز به
ادامه تحصیل در مقاطع باالتر تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم نمی باشند .
یادآوری می شود درخواست سنوات ارفاقی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از پایان سنوات تحصیلی اولیه تحصیلی
به سازمان وظیفه عمومی ( ثبت در دفاتر پلیس  ) 10 +اعالم نمایند در غیر این صورت به دلیل عدم درخواست در
مهلت مقرر فاقد شرایط خواهند بود .

امور مشمولین دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور

اطالعیه
قابل توجه دانشجویان برادر
دانشجویان دارای معافیت تحصیلی که سنوات مجاز اولیه تحصیلی و سنوات ارفاقی و
سنوات مهلت معرفی آنان در تاریخ  1400/6/31به اتمام می رسد در اسرع وقت قبل از
انتخاب واحد ترم مهر ماه  1400جهت بررسی سنوات و اخذ مجوز اقدامات الزم را
انجام دهند  .در غیر اینصورت دانشجویانی که بدون مجوز سنوات ارفاقی ( پلیس ) 10 +
انتخاب واحد داشته باشند از نظر آموزش و نظام وظیفه منتفی اعالم می گردد  .عواقب
آن بر عهده دانشجو خ واهد بود  .لذا ضرورت دارد به این امر مهم توجه الزم داشته
باشند .
مقاطع :
 کارشناسی پیوسته ورودی مهر  1395و قبل از آن کارشناسی ناپیوسته ورودی مهر  1397و قبل از آن کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی مهر  1397و قبل از آن دکترا تخصصی ورودی مهر  1394و قبل از آن کاردانی ورودی بهمن  1397و قبل از آنتذکر  : 1یادآوری می شود درخواست سنوات ارفاقی حداکثر مدت  3ماه از پایان
سنوات تحصیلی اولیه بایستی به سازمان وظیفه عمومی ( ثبت در دفاتر پلیس ) 10 +
اعالم گردد  .در غیر این صورت به دلیل عدم درخواست در مهلت مقرر فاقد شرایط و
مجوز صادر نمی گردد
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