سواﻻت متداول در مقطع دكتري

 -١آيا حضور ما در ثبتنام حضوري الزامي است ؟ ﺑﻠﻪ
 -٢من در حال خدمت هستم چه كاري بايد انجام دهم؟
ﺑايد قبل ازتبت نام حضوري يا اينترنتي ﺑﻪ واحد امور مشمولين دانشگاه مناﺑع طبيعي گرگان مراجعﻪ و
فرم مرﺑوطﻪ را دريافت نموده سپس مراحل ثبت نام را انجام دهيد.
 -٣برگه اعزام به خدمت دارم چه كاري بايد انجام دهم؟
ﭼنانﭽﻪ از تاريخ اعزام ﺑﻪ خدمت شما نگذشتﻪ ﺑاشد ميتوانيد جهت ثبتنام اوليﻪ ﺑﻪ دفاتر پﻠيس +١٠
گرگان مراجعﻪ نماييد در غير اينصورت ﺑﻪ سازمان نظام وظيفﻪ جهت مشخص شدن وضعيت خود رجوع
كنيد.
 -٤من در حال خدمت هستم ،يك يا دو ماه از خدمتم باقي مانده چه كاري بايد انجام دهم؟
مي توانيد ثبت نام اوليﻪ را انجام دهيد ترم اول را مرخصي گرفتﻪ و از ترم دوم شروع ﺑﻪ تحصيل نماييد.
 -٥آيا ميتوانم مهمان دانشگاهي ديگر شوم؟ خير
 -٦آيا امكان گرفتن مرخصي تحصيلي وجود دارد؟
دانشجوي دكتري ميتواند ﺑﻪ مدت يك نيمسال از مرخصي تحصيﻠي ﺑا احتساب در سنوات تحصيﻠي استفاده نمايد در اين
صورت ميﺑايست قبل از شروع ترم ،فرم درخواست مرخصي تحصيﻠي را از سايت دانشگاه پرينت نمايد و آنرا تكميل و ﺑﻪ تأييد
دانشكده و مديريت تحصيﻼت تكميﻠي ﺑرساند.
 -٧چگونه ميتوانم انصراف دهم؟
ﺑراي دانشجويان روزانﻪ:
ﭼنانﭽﻪ دانشجو فقط ثبتنام اينترنتي انجام داده ﺑاشد ،نياز ﺑﻪ مراحل تسويﻪ حساب ندارد .ولي ﭼنانﭽﻪ ثبتنام حضوري و
تحويل مدارك را هم انجام داده ﺑاشد ،ميﺑايست فرم درخواست انصراف از تحصيل را از سايت دانشگاه دريافت و تكميل نمايد
و ﺑﻪ تأييد دانشكده ﺑرساند و پس از گذشت يك ماه از تاريخ درخواست انصراف ،ﺑا مراجعﻪ ﺑﻪ آموزش كل ،فرم تسويﻪ حساب را
تكميل و تحويل دانشگاه نمايد.

ﺑراي دانشجويان نوﺑت دوم) :شروع كﻼسها (٩٥/٧/٣
الف -ﭼنانﭽﻪ دانشجو ﺑعد از ثبتنام اينترنتي و پرداخت شهريﻪ اوليﻪ ،درخواست انصراف داشتﻪ ﺑاشد ،مبﻠغ شهريﻪ پرداختي
اوليﻪ ﺑﻪ غير از حق ثبت ﺑﻪ ايشان ﺑازگردانده ميشود.
ب -ﭼنانﭽﻪ دانشجو پس از ثبتنام اينترنتي و ثبتنام حضوري ،قبل از شروع كﻼسها انصراف دهد ،مبﻠغ شهريﻪ ثاﺑت
ﺑازگردانده نميشود ولي شهريﻪ متغير مسترد خواهد شد و دانشجو ميﺑايست فرم درخواست انصراف از تحصيل را از سايت
دانشگاه دريافت و تكميل و ﺑﻪ تأييد دانشكده ﺑرساند.
ج -ﭼنانﭽﻪ انصراف پس از شروع كﻼسها صورت گيرد ،هيچ مبﻠغي ﺑازپس داده نميشود و دانشجو مي ﺑايست فرم درخواست
انصراف را از سايت دانشگاه دريافت و تكميل و ﺑﻪ تأييد دانشكده و مديريت تحصيﻼت تكميﻠي ﺑرساند.
 -٨انتخاب واحد پس از ثبتنام در نيمسال اول چگونه انجام ميشود؟

ﺑعد از ثبتنام اينترنتي و ﺑعد از تأييد كارشناس معاونت آموزشي و كارشناس معاونت دانشجويي ،فهرست دروس انتخاﺑي قاﺑل
دريافت ميﺑاشد .در غير اينصورت ،دانشجو ﺑايد ﺑﻪ آموزش دانشكده مرﺑوطﻪ مراجعﻪ نمايد.
 -٩آيا در مقطع دكتري انتقال به دانشگاه ديگر امكانپذير است؟

خير؛ انتقال و تغيير رشتﻪ در مقاطع كارشناسيارشد و دكتري ممنوع است.

