
+ مهلت معرفی  1041التحصیالن ارشد  معافیت تحصیلی فارغ

 | ایران تحصیل

  

ها چقذس صمان داسنذ تا تشای عرشتاصی تدرذ اص راسؽساعرر اسؽرذ ا رذا   چگونه اعت؟ آن التحصیالن ارشد معافیت تحصیلی فارغ

 چقذس اعت؟ 1041تحقیلر تشای راسؽساعر اسؽذ رسسذ؟ عقف عسوات 

پشعرررسذ ترررا تدرررذ اص مداییرررت تحقررریلر  هرررا مدًررروالت عرررواالتر هغررردسذ رررره تًرررا  دانؾرررزویان راسؽساعرررر اسؽرررذ اص  رررود مر این

صمان مقشس ؽذه ترشای سیردن تره  رذمت عرشتاصی تره عراصمان نفرا  د یاره  رود سا مدشیرر   دس الدحقیالن اسؽذ تدوانسذ  یاسغ

آنزا ره عاصمان نفا  د یاه نغثت تره  رذمت عرشتاصی تغریاس  غراط اعرت. تسراتشاین الرش مؾرًولین  رذمت دس مرذت  رسسذ. اص

صمان مؾخـ ؽذه تشای عشتاصی تدذ اص راسؽساعرر اسؽرذ ا رذا  ندسسرذی هشیًره  واهسرذ ؽرذ د ترشای ادامره تحقری  دس مق ر  

 . واهسذ رشد  دردشا ته مؾد  تش وسد

مؾخـ ؽذه  ود ترشای  الدحقیالن اسؽذ داسنذ تایذ دس مهلت صمان  رغانر ره مداییت تحقیلر یاسغتساتشاین الص  اعت رلیه 

هرا سا اص شوا رة  توانرذ آن عشتاصی تدذ اص راسؽساعرر اسؽرذ مدشیرر رسسرذ. مغرلًا رغرة ابالشرات تیؾردش دس ایرن  قروؿ مر

 .تدذی این یشآیسذ دس امان نگه داسد

  

ی عشتاصی تدرذ اص راسؽساعرر اسؽرذی ؽرشای  الدحقیالن اسؽذ یاسغمداییت تحقیلر مسذان  رلیه شال ه

تًذیذ مداییت تحقیلری مشا   دسیایت مداییت تحقیلر اسؽذی عقف عسوات تحقیلر اسؽذی  وانین 

الدحقرریلر اسؽررذی هشیًرره ددسه  یثررت  دسیایررت مداییررت تحقرریلر اسؽررذی مررذاسف الص  ههررت یاسغ

سوات تحقریلر مؾررًولین  رذمتی تًذیررذ عررسوات عرشتاصیی مهلررت مدشیرر مؾررًولین  رذمتی عررقف عرر

الدحقریلری مهلرت  الدحقریلری ؽرشای  الص  ههرت یاسغ تحقیلر مؾرًولینی مرذاسف الص  ههرت یاسغ

مدشیر مؾًولین انقشاف اص دانؾگاهی مهلت مدشیر مؾًولین ا شاج اص دانؾگاهی ؽشای  اعردااده اص 

ه اص عررسوات تحقرریلر مؾررًولینی مداییررت تحقرریلر دانررؼ آمرروصان پؾررت رسدرروسیی ؽررشای  اعرردااد

الدحقرریالن  مداییررت عررشتاصیی مررذاسف الص  ههررت مداییررت  ررذمت د مشا رر  دسیایررت مداییررت یاسغ

 .تذدن لشیدن رذ تًاط  اف  نًاییذ ایشان تحقی های صیش عامانه  اسؽذ تا ؽًاسه

 تًاط اص عشاعش رؾوس 9099072952

 تًاط اص اعدان تهشان 9099072952

 ؽة  در ایا  تد ی  11فثح الر  8پاعخگویر اص 

  

 .رلیک رسیذ سدی لیسک ؽشای  مهلت یک عاله عشتاصیتشای 
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 عشتاصی تدذ اص راسؽساعر اسؽذ

  

 منظور از معافیت تحصیلی دانشجویان چیست؟

عالگر  قرذ ادامره تحقری  داؽرده تاؽرذ تایرذ ددردیت  رذمت  رود سا مؾرخـ  18آموصی ره تدذ اص سعیذن ته عن  هش دانؼ

تدوانسذ دس مقاب  مخدلف ادامه تحقری  دهسرذ. دس  را  تا   مداییت تحقیلر  ود سا دسیایت رسسذ  ها تایذ  رسذ. ته بوسی ره آن

تحقیلر پیوعده د ناپیوعده عسوات تحقریلر دهرود داسد رره عراصمان نفرا  د یاره آن سا تره فروست   ادش تشای هش مق   

 .الدحقی  ؽونذ رلر مسدؾش رشده اعت. لزا تًا  دانؾزویان تایذ دس این مذت صمان مقشس ؽذه یاسغ

توانذ انقشاف تا تغییش سؽده تذهرذ. اص مرذت صمران انقرشاف آن نثایرذ یرک     تحقیلر تسها یک تاس مرهش دانؾزو دس هش مق

هرا  قرذ ادامره تحقری  دس  مدشیر رسذ. الثده الش آن عاصمان نفا  د یاهعا  لزؽده تاؽذ. دس  یش این فوست تایذ  ود سا ته 

مرالال رغرانر رره  قرذ داسنرذ اص  داؽده تاؽسذ تایذ دس این مذت تالػ رسسذ تا دس دانؾگاه مذ نفش  ود  ثو  ؽونذ.  مقاب  تاالتش 

هرا اص عرسوات  دردرشی  ثرو  ؽرونذ. الثدره الص  تره رررش اعرت رره الرش آن اسؽذ ته دردشی تشدنرذ تایرذ  رشف مرذت یرک عرا  دس 

 .انؾگاه انقشاف یا تغییش سؽده دهسذتوانسذ اص د اسیا ر اعدااده رشده تاؽسذی آنگاه نًر

ها ته فوست پیوعده یا ناپیوعده مرذسف تحقریلر  الدحقیالن اسؽذ دس دا   مذت صمانر اعت ره آن لزا مداییت تحقیلر یاسغ

رسسرذ.  را  الرش ؽرًا نیراص تره رغرة ابالشرات تیؾردشی دس ایرن  قروؿ  های شلًیه دسیایرت مر ها یا  وصه  ود سا اص دانؾگاه

 .توانیذ تا راسؽساعان ایشان تحقی  دس استثاب تاؽیذ ؽیذ مرداؽده تا

  

 .سدی لیسک رلیک رسیذ مؾادسه  یثت عشتاصیتشای 

  

 1041التحصیالن ارشد  معافیت تحصیلی فارغمهلت معرفی 
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ها تره عراصمان  سعذ این اعت ره مهلت مدشیر آن الدحقیالن راسؽساعر اسؽذ مر هایر ره ته رهن یاسغ تشین عوا  یدر اص مهم

 هرا چقرذس صمران داسنرذ ترا ترشای  ثرولر دس مق ر  دردرشا ترالػ رسسرذ؟ دس ایرن نفا  د یاه تشای سیدن ته  ذمت چقذس اعرت د آن

عرا  عرسوات مداییرت تحقریلر  6 قوؿ تایذ تیان رشد ره رلیه مؾًولین  ذمت دس مق   راسؽساعرر اسؽرذ پیوعرده  رذارالش 

عا  ههت سیدن ته  ذمت  ود سا ته پلریظ  6الدحقی  ؽونذ. دس  یش این فوست تایذ تدذ اص  داسنذ تا تدوانسذ اص دانؾگاه یاسغ

عررسوات  ترره فرروست ناپیوعررده دس مق رر  راسؽساعررر اسؽررذ تحقرری  رررشده تاؽررسذی هررا  ترره ادررایه ده مدشیررر رسسررذ. الثدرره الررش آن

 :تاؽسذ ها ته فوست صیش مر تحقیلر آن

  

 

 مهلت مدشیر عشتاصی تدذ اص راسؽساعر اسؽذ

  

  عا  تًا  اعت 14تشای مقاب  دیپلم  ذارالش. 

 تاؽذ تشای مقاب  راسدانر مذت صمان عسوات تحقیلر دد عا  د نیم مر. 

 عا  صمان داسنذ تا اص مداییت تحقیلر اعدااده رسسذ 3ن راسؽساعر ناپیوعدهی ته مذت دانؾزویا. 

  عا  یشفت داسنذ اص مداییت تحقیلر اعدااده رسسذ 3دانؾزویان راسؽساعر اسؽذ ناپیوعده نیض ته مذت. 

ای تدیرین تدلیرف تره عراصمان الدحقریالن اسؽرذ  رود تایرذ ترش تساتشاین تًا  مؾًولین  ذمت تدذ اص اتًا  مداییت تحقریلر یاسغ

ؽذه د هشیًه  واهسذ ؽذ.  ا  الرش ؽرًا هرش   پلیظ ته ادایه ده مشاهده رسسذ. دس  یش این فوست داسد ددسه  یثت عشتاصی

ایررشان توانیررذ تررا راسؽساعرران  داؽررده تاؽرریذ مر 1041لونرره عرروالر دس مرروسد مهلررت مدشیررر عررشتاصی تدررذ اص راسؽساعررر اسؽررذ 

 .فحثت رسیذ تحقی 

  

 .سدی لیسک سنگر رلیک رسیذ سمداییت عشتاصی تدشس ادساههت رغة ابالشات دس موسد 
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 چگونه درخواست معافیت تحصیلی دهیم؟

ها دس  مداییت تحقیلر داسنذ تایذ ؽشای  د  وانین  افر سا دس نفرش تگیشنرذ. صیرشا دانؾرگاه دانؾزویانر ره  قذ دس واعت 

دلیر  تًرا  مؾرًولین  رسرذ. تره هًرین هرا سا مؾرخـ مر نرا  دانؾرزویان پغرش ددردیت  رذمت آن هش مق   تحقریلر  ثر  اص تثت

 ذمت راسؽساعر اسؽرذ دس فروستر رره  قرذ داؽرده تاؽرسذ د دس مقراب  تراالتش ادامره تحقری  دهسرذ. تایرذ دس واعرت مداییرت 

 :ها راسهای صیش سا انزا  دهسذ تحقیلر دردشی سا اسائه دهسذ. تشای این راس تایذ آن

 ص دانؾگاه دسیایت رسسذلواهر پایان ددسه مق    ثلر د تشله مداییت تحقیلر  ود سا ا. 

 ته دیاتش  ذمات الددشدنیک اندفامر مشاهده رسسذ د تشله مداییت  ود سا ته هًشاه مذاسف ؽساعایر اسائه دهسذ. 

  تثت  واهذ ؽذ 14دس واعت مداییت تحقیلر مؾًولین  ذمتی توع  دیاتش پلیظ ته ادایه. 

  واهذ ؽذؽشای  مؾًولین توع  عاصمان نفا  د یاه شًومر ناها تشسعر . 

 هرا  توع  دیاتش  ذمات الددشدنیک اندفامر فادس  واهذ ؽرذ ترا آن نا  دانؾزو دس دانؾگاه های مشتوبه  مزوص تثت

 .نا   ود سا بر رسسذ تدوانسذ مشا   تثت

  

 التحصیالن ارشد را تمدید کرد؟ توان معافیت تحصیلی فارغ آیا می

عرا  د ترشای دانؾرزویان راسؽساعرر اسؽرذ  3اسؽساعرر اسؽرذ ناپیوعرده دانیرذ عرقف عرسوات تحقریلر ترشای ر لونه ره مر هًان

ها دس این مذت صمان ندوانسذ مذسف پایان تحقیلر  رود سا دسیایرت رسسرذ. تره  عا  اعت. اما مًدن اعت تش ر اص آن 6پیوعده 

الدحقری  ؽرونذ.  دانؾگاه یاسغ ها یشاهم رشده اعت تا تدوانسذ اص هًین دلی  عاصمان نفا  د یاه د دانؾگاه ؽشای ر سا تشای آن

تشسعرر  دس این تاصه صمانر تاتت رسسذ ترا رًیغریون مرواسد  راؿ دانؾرگاه آن سا  ها تایذ شلت شذ  یاسغ الدحقیلر  ود سا  آن

 .رسذ

  

 



 الدحقیالن اسؽذ تًذیذ مداییت تحقیلر یاسغ

  

تحقریلر مؾرًولین ادرایه  واهرذ ررشد. دس ایرن هرا سا تاییرذ رسرذی مرذت صمران مؾخقرر سا تره ددسه   ا  الش دانؾگاه شرزس آن

ها تذدن داسد ؽذن ته ددسه  یثت عشتاصی مر توانسذ تحقی   ود سا تًا  رسسذ. مدًوال مذت صمران تًذیرذ مداییرت  فوست آن

یرک نیًغرا   تا توهه ته نفش رًیغیون مرواسد  راؿ دانؾرگاه مدغیرش  واهرذ ترود رره عرقف آن  تحقیلر راسؽساعر اسؽذ آنها 

اص عرسوات  تاؽذ. الثدره دس فروست تقرویة ددتراسه ایرن رًیغریون دانؾرزو  رذارالش یرک نیًغرا  دیگرش مرر توانرذ  لر مرتحقی

توانسرذ تره مرذت دد نیًغرا  تحقریلر اص تًذیرذ ددتراسه اعردااده  اسیا ر اعدااده رسذ. دانؾزویان راسؽساعرر اسؽرذ پیوعرده نیرض مر

 .رسسذ

  

 .سدی لیسک رلیک رسیذ مؾادسه عشتاصی نفا  د یاه آنالینتشای 

  

 ن کارشناسی ارشدشرایط تمدید معافیت تحصیلی دانشجویا

ها تایذ ؽشای ر سا داؽده تاؽرسذ رره ایرن ؽرشای  تره فروست صیرش  تشای تًذیذ مداییت تحقیلر دانؾزویان راسؽساعر اسؽذ آن 

 :تاؽسذ مر

  ادلین ؽشب آن اعت ره دانؾزویان تایذ تدوانسذ دس مذت صمران عرسوات اسیرا ر  رودی دا رذهای دسعرر ترا ر مانرذه سا

 .الدحقی  ؽونذ ها تایذ تدوانسذ دس این مذت صمان یاسغ آنپاط رسسذ. دس دا   

 تاؽذ ها دس تش   ثلر مر یدر اص ؽشای  دیگش تًذیذ مداییت تحقیلر دانؾزویان اسؽذی شذ  مؾشدبیت آن. 

 تاؽسذ نثایذ ددسه  یثت عشتاصی داؽده    هم چسین آنها. 

 1041الدحقیالن اسؽذ  د تًذیذ مداییت تحقیلر یاسغدس  ا   ادش مؾًوالن  ذمت تشای دسیایت ابالشات تیؾدش دس موس

 .توانسذ تا راسؽساعان ایشان تحقی  دس استثاب تاؽسذ مر

  

 آید؟ التحصیل به حساب می در چه صورت دانشجو، فارغ

 هرا تدًیر  ؽرذه تاؽرذ. تره بروسی رره راسهرای آیسذ ره پشدنرذ آن الدحقی  ته  غاب مر دانؾزویان راسؽساعر اسؽذ صمانر یاسغ

 :صیش سا انزا  داده تاؽسذ

 ها موهود تاؽذ اف  مذسف تحقیلر راسؽساعر آن. 

 ها دهود داؽده تاؽذ اف  تاییذیه تحقیلر د سیضنًشات مق   تحقیلر راسؽساعر آن. 

 دانؾزویان راسؽساعر اسؽذ تایذ تًا  دا ذهای دسعر  ود سا پاط رشده تاؽسذ. 

 تاؽذ 11ها تاال  مدذ  آن. 

  مزاص نذاؽده تاؽسذمؾشدبیت تیؼ اص  ذ. 

 عسوات تحقیلر ادایه نذاؽده تاؽسذ. 

 غاب رام  رشده تاؽسذ های مخدلف آن مانسذ  واتگاه د دا  دانؾزویر تغویه تا دانؾگاه د تخؼ . 
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 .سدی لیسک رلیک رسیذ ساه های  یش انونر  شیذ عشتاصیههت رغة ابالشات تیؾدش دس موسد 

  

 

 ؽشای  یاسغ الدحقیلر دانؾزویان اسؽذ

  

ی عشتاصی تدرذ اص راسؽساعرر اسؽرذی ؽرشای  الدحقیالن اسؽذ مداییت تحقیلر یاسغمسذان  رلیه شال ه

تًذیذ مداییت تحقیلری مشا   دسیایت مداییت تحقیلر اسؽذی عقف عسوات تحقیلر اسؽذی  وانین 

الدحقرریلر اسؽررذی هشیًرره ددسه  یثررت  دسیایررت مداییررت تحقرریلر اسؽررذی مررذاسف الص  ههررت یاسغ

 رذمتی تًذیررذ عررسوات  عرشتاصیی مهلررت مدشیرر مؾررًولین  رذمتی عررقف عررسوات تحقریلر مؾررًولین

الدحقریلری مهلرت  الدحقریلری ؽرشای  الص  ههرت یاسغ تحقیلر مؾرًولینی مرذاسف الص  ههرت یاسغ

مدشیر مؾًولین انقشاف اص دانؾگاهی مهلت مدشیر مؾًولین ا شاج اص دانؾگاهی ؽشای  اعردااده اص 

ؾررًولینی مداییررت تحقرریلر دانررؼ آمرروصان پؾررت رسدرروسیی ؽررشای  اعرردااده اص عررسوات تحقرریلر م

الدحقرریالن  مداییررت عررشتاصیی مررذاسف الص  ههررت مداییررت  ررذمت د مشا رر  دسیایررت مداییررت یاسغ

 .تذدن لشیدن رذ تًاط  اف  نًاییذ ایشان تحقی های صیش عامانه  اسؽذ تا ؽًاسه

 تًاط اص عشاعش رؾوس 9099072952

 شانتًاط اص اعدان ته 9099072952

 ؽة  در ایا  تد ی  11فثح الر  8پاعخگویر اص 

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/


  الفه م لة

الدحقریالن اسؽرذ هًرواسه ترالػ ررشدیم دس مروسد مودروشات مخدلرف آن  تا توهه ته پرش اهًیرت ترودن مداییرت تحقریلر یاسغ

تروانیم اص عرسوات تحقریلر اعردااده رسیمیچگونره آن سا تًذیرذ رسریم د  فحثت رسیم. ته بوسی ره دس آن اؽاسه رشدیم چگونه مر

الدحقرریالن اسؽررذ  د مشا رر  دسیایررت مداییررت تحقرریلر سا تررشای یاسغالص  اعررت.  رروانین   تررشای دس واعررت آن چرره ؽررشای ر

توانیذ ترا  تیان رشدیم.  ا  الش ؽًا ته ابالشات تیؾدشی دس موسد عشتاصی تدذ اص راسؽساعر اسؽذ نیاص داؽده تاؽیذ مر 1401

 .تشای اعدان تهشان تًاط تگیشیذ 9499401901ها د  تشای ؽهشعدان 9499401901های  ؽًاسه تلان

  

 


