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 آیین نامه کارشناسی

24جلسه  1بند  

ت رئیسهئیه مصوب  

01/08/1394مورخ   

   ویپستهانهم آموزشی دوره كارشناسی آنیی
 مقدمه

هایرعلمیردررجها رفمفزارهمففهربارتحوالترشگففرصورترگفزتهردررآ ،ررشد ررزافزوز ریشرفز ر

 رفا فاربشسهایرموجودرزرسط رچرمفسداسیرزرمطبققربارزفقیش رریویردقشق،رضدفزرترتوجهربهربفاامهر

فا فا،رجامیهرسداههرجمهوریرفسدیمیرفیفف ررفربشارفاریشاررزشسرساهتهرفس دردررفزقربلط رفیسرچرمرر

هایرعاهیرقففرردفرد؛ربففیرهداییرفسددد رخهربهارمهمیرفارآ ،ردررقلمفزرآموا رفیففایردفرفیرزیژگی

هایرآمواشیرخرورربسشجرشودرزرباراق رزرتمامیرفمکاااترزرظفزش رتحققرچطشسررسداهتی،رالا رفسد رر

ایرهبفرسدیرزضدیش رموجودرزراوسداایرآ ،ربففیریاسدهگوییربهراشااهارزرفرتقایرسبفرخشریربفاامهرررر

رآمواشیرتی رالا رفاجا ریذیفدد

سددبرباراامهرمتطاهایراظا رآموا رعاهیرخرددور،رفیسرآیشسمطظور،ربارتوجهربهرفه ففرزررسدداه فیسبه

رزرآمواشیرهایبفاامهزرر)ره(مؤسدسدهرآمواشیرزریژزهریرفما رهمشطیررررفهوفماترزرفاتظارفترموجودردر

رت زیسرش هرفس دآزریرزافرترعلو ،رتحقشقاترزرزسرعاهیرآموا رریویبفاامهرشورفیرمصوبردرسی

رهدفر:1ماده

فاسدداایرمتیه ،رمتهصدد رزرراامه،رتطظشمرفموررآموا ربففیرتفبش راشفزیره فرفارت زیسرفیسرآیشس

مؤسددسددهرآمواشیرزرهایرآمواشددیرمتطاسدبرباراشااهایرجامیهرفسدیمیرزرفیجادرهماهطگیردررزیاهش رر

هایرموجودردررجه رفرتقایرسددبفرخشریرآموا رزرفسددترادهربهشطهرفارظفزش ررهیژزهرددیرفما رهمشطیر

ریژزها رفس ددفاا

رتعاریفر:2ماده

رزافرترعلو ،رتحقشقاترزرزطازریدر: وزارت:2-1

رفس درمؤسسهرآمواشیرزریژزهریرفما رهمشطی)ره(مطظوررر: مؤسسه:2-2

یکیرفارشدورفهایرتهصدصدیرفزهشسرسبفرسشاستگذفریربهریرموسسهرررررشوررا  ممرزشو :  : 2-3

شودرتحصشیترتکمشلیربهرریاس رمیاز رآمواشیرترکشلرمیرباش رخهردررحواهرمیازا رآمواشیرزمی

بهرسشاستگذفریرزربفاامهرریویربهرمطظوررفیجادرهماهطگیردررفموررفجففییردرربهارمفبوطرزرزراسدق رر

اامهرتوفا رفهتشارفترمره رش هردررفیسرآیشسامای درشورفیرآمواشیرمیفرفئهربهرهشئ ررئشسهرفق ف رمی

  رفربهرگفزهرآمواشیریارخمشتهرمطتهبرترویضرخط د

رهاییژزهربهرصورترتما رزق ردررزیاهش خهردفاارمطظوررششوهرفیرفارآموا رفس رحضرر :: 2-4

رخط دآمواشیرموسسهرشفخ رمی
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مطظوررشدشوهرفیرفارآموا رفسد رخهربهردیرفارآ ربهرصدورترح وریرزررررر :نیمه حضورر  : 2-5

رشوددفاجا رمیرغشفح وریبهریرفارآ ربهرصورتر

رهایزیاهش ریژزهردرمطظوررششوهرفیرفارآموا رفس رخهرح وررزشویکیردفاا:رغیرحضرر : 2-6

رآمواشیرفهوفمیراشس د

علمیرآگاهرزرمسلطربهرفموررآمواشیرفس رخهرفارسویرمؤسسهررهشئ ع ورر:ممرزش : راهنما  2-7

ریژزها ردررفموررعلمی،رزفهطگیرزرتحصشلیرباش دشودرتاررفهطمایردفاافاتهابرمی

 ،رعملیریارساعر61مق فرریارمشوف ردرسدیرفس رخهرمرادرآ ربهرصورتراظفیررر: واحد درسو : 2-8

تحصشلیریاردزرهرتابستاایرزرطققربفاامهرمصوبردرسیرراشمسالساع ،ردررطولریکرر23آامایردگاهیرر

رشوددفرفئهرمی

درسددیرفسدد رخهربهرترددهش رگفزهرآمواشددی،رگذرفا  رآ ربففیررز رخمقودرر: درس جبران : 2-9

ریژزه،ردررآغااریارطیردزرهرتحصشلیرمفبوطرضفزریرفس ددفاارزریارمهارتردفاا

رگفزهرشته تحصیل :: 2-11 رهحاظرموضوعرخامیریکیرفارشیبرزفعیرفا ربه هایرعلمیرفس رخه

هایرعلمیردیگفرمتمایوربودهرزرح فقلربهریکرخارفییرمره رمره رفس رزرفارموضوعاترگفزه

رفاجام دمی

رفا  رح فقلریژزهربارگذزردفاارشودفزهشسردزرهرآموا رعاهیرمحسدوبرمیر : دوره کاردان :2-11

روددشفح ردرسیرطققربفاامهردرسیرمصوبررشتهرتحصشلیربهردریاز رم رکرخاردفایراائلرمیزر16

زفح رر621یژزهربارگذرفا  رح فقلردزرهرتحصشلیرفس رخهردفاا : دوره کارشوناس  ییرسته: 2-12

رشودددرسیرزرطققربفاامهردرسیرمصوبربهردریاز رم رکرخارشطاسیراائلرمی

یبریکررشدتهرتحصشلیرخهرااظفربفرتهص رآ رباش ،رخهرررهفریکرفارشدررگرایش تحصویل : : 2-13

درص رر21هایررشتهرخمتفررزرفاردرص رخلرزفح ر7فهتیفردرزسردرردزرگففیارفاریکررشتهراقای رفار

رخلرزفح هاربشرتفرباش د

ها،رهایرمهتلفرتحصشلیرفس رخهربففیرتحصشلردررآ ررشتهمجموعهررشته : گروه مزمایش :2-14

رشوددبفگوفررمیموفدرآاموایرمرتفکر

رعلمیرهشئ بطشادیرتفیسرزفح رسدااماایرموسسهرمترکلرفارتی فدیرع ورررگروه ممرزشو : : 2-15

دفرفیرتهصد رمردتفکردرریکررشدتهرعلمیرفسد رخهربارفیجادرزررفهرفا فایرآ ررشتهرتحصشلی،ردرررررر

رشوددموسسهرترکشلرمی

ففبفرضددوفبطرمیشس،ریذیفزتهرهایرآموا رعاهیربزفدیرفسدد رخهردرریکیرفاردزرهیژوه: : دانش2-16

رش ه،رثق راا رخفدهرزرمرغولربهرتحصشلرفس د

هایرتحصددشلیررفربارموزقش ربهریایا ربفسدداا رزرزفدیرفسدد رخهریکیرفاردزرهممرخته: : دانش2-17

ربففبفرضوفبطرمیشس،رگوفهیریارم رکرتحصشلیرمفبوطررفردریاز رخط د
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فیرفاردرزسرهفررشتهرتحصشلیرفس رخهره فرمطظوررمجموعهربهرهمریشوستهر برنامه درس : :2-18

رخط رزربفاامهرآ رتوسطرشورفیرعاهیربهرتصویبررسش هرفس دمرهصیررفرداقالرمی

رهرتهرآموا رزردزرهرتهرفمتحاااتریایاایرفس د61تحصشلیرشاملراشمسالهفررتحصیل : نیمسال: 2-19

رفس درهرتهرآموا رزریکرهرتهرفمتحاااتریایاایر1شاملرردوره تابستان:: 2-21

مففخورتهصصیرزفح هایرتابیهرمفخورم یفی رحواهرعلمشهرقمرفس ر: مراکز تخصص  حرزه: 2-21

رخهردرربهارهاصیرفارعلو رفاساایرفسیمیرزیاهش ردفردد

 : ضرابط عمرم  و اختصاص  ورود به دوره3ماده

رصیح؛دفشتسرشففیطرعمومیرزرزدربهرآموا رعاهیربففبفرمصوباترزرمقفرفترمففج رذی: 3-1

ر؛مؤسسهفحففارتوفامط یرعلمیرمبابقرمقفرفترر:3-2

شففیطرعمومیرزرفهتصاصیرزرزدربهردزرهرخارشطاسیردررمؤسسهرآمواشیرزریژزهریر دفشدتسر: 3-3

ر؛مؤسسهیژزهردررمقب رخارشطاسیراامهریذیف ردفاافما رهمشطی،ربففساسرشففیطرمط رجردررآیشس

 انتخاب واحد

راظا رزفح یرفس دمقتطیربفر«رمؤسسه»آموا ردرر: 4ماده

هایرآمواشیرزردرسیرمصوبرشورفیرعاهیربفاامهرریویرآمواشیرزافرتررفربفاامهرمؤسسه :5ماده

رمای دایژزهریذیفزتهرفس ،رفجففرمیبففیردزرهرفیرخهردررآ ربارمجوارشورفیرگستف رآموا رعاهیردفاا

بارفزهوی ردرزسریایهرموسسهرفهتشارردفردرح فخثفردهردرص رفارزفح هایردرسیرهفردزرهررفررتبصره:

زرعمومیربهرجوردرزسرمجموعهرمیارفرفسیمیرزرزارسیرعمومیربهرصورترفهکتفزاشکی)مجاای(ربار

رتأخش ربفرمحتوفیرفهکتفزاشکیرزررعای رفستاا فردهایرمصوبرزافرترفرفئهرامای د

زفح ردرسیرفاتهابرر31زرح فخثفرر63تحصشلیرالا رفس رح فقلرراشمسدالردررهفریژزهردفاار:6ماده

رزفح رفس در1خط رزرح فخثفرزفح رمجاارفاتهابیردرردزرهرتابستاایر

بارتأیش ررتحصشلیربی راشمسالباش ،ردررر67ح فقلرراشمسالیژزهیردرریکرفگفرمی لردفاا: 1تبصوره 

ر دزفح ردرسیررفرفهذرامایر32توفا رح فخثفرتارمیگفزهرآمواشیر

زفح ردرسیرباقیرر32آهفربففیردفاارآموهتگی،رح فخثفرراشمسالیژزهردررچطااچهردفاار:2تبصره

رزفح ردرسیرفهذرامای در32توفا رتارباش ،رمیر63دفشتهرباش ،ربرفطیرخهرمشااگشسرخلرزیرباالیر

بارتأیش رگفزهرزفح ردرسیرباقیرماا هرباش ،رر6یژزهرح فخثفردررشففیبیرخهرفارتحصشلردفاا: 3تبصره

 توفا رزفح رمذخورررفردرردزرهرتابستاایرفاتهابرامای دمیآمواشیر

رفیسرمادهرفسترادهرامای در2زر3فارمرادرتقصفهریژزهرهموما رامیرتوفا ردفاار:4تبصره

 ربهرترهشراشمسالیژزهردرریایا رهفردررصورتیرخهرزفح هایرفاتهابیریارباقشماا هردفاار:5تبصره

ربطا زفح ردرسیربفس ردررر63یژزهربهرخمتفرفاربهردالیلرموجهرزرهارجرفارفرفدهردفاارگفزهرآمواشی،
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ررشود،رفماردخاملردررسطوفترتحصشلیرزیرمحسوبرمیراشمسالبهرعطوف ریکرراشمسالفیطصورترفیسر

همشسرماده(ربیرتأثشفرفس ر)بهرعقارتردیگف،رر6یژزه)رموضوعرتقصفهمرفزطرش  ریارممتاارش  ردفاا

زرباالتفرش رممتاارر67ش رمرفزطراشس رزرفگفرر63یژزهرخمتفرفارر،رفگفرمشااگشسردفاادررشففیطرمذخو

رمحسوبرامیرشودد(

توفا ردررشففیطرهاص،ربارتأیش رآموا رب ز ردرراظفرگفزتسرشفطرمی ل،راسق رگفزهرمیر:6تبصوره 

 زفح رفق ف رامای در32بهرفرفئهردرسرتارسقفر

تحصشلیربففیردفاارآموهتگیرح فخثفردزردرسرراشمسالیژزهردررآهفیسردررصورتیرخهردفاار:7ماده

هایر)موضوعرتقصفهاشمسالاظفیردفشتهرباش ،ربارتایش رگفزهرآمواشیرزرباررعای رسقفرزفح هایرآ ر

 یاردزرهرتابستا ربگذرفا دراشمسالتوفا ردرزسررفربهرصورترمیفزیربهرفستادردررآ ر(رمی1مادهرر2ز3

رفمارط اکرخسبرققوهیرامفهرزهیرفهذررفراظفیر–درسیرعملیرریژزهیرققیًریکچطااچهردفاارتبصره:

ربهررفردرسرآ راظفیربهارماده،رفیسرمرادررعای ربارتوفا میرباش ،رگذرفا هررفرزوقردرسرعملیردزره

ردامای رفهذرم رسربهرمیفزیرصورت

ققرطاشاار)تق  رزرتأهف(ردرزسرچگواگیرزرتفتشبرفرفئهرخلشهردرزسرهفردزرهرباررعای ریشا: 8ماده

ربفاامهردرسیرمصوبربفرعه هرشورفیرآمواشیرفس د

رتحصشلیرفاررعای رمقفرفترمفبوطربهرفیسرمادهرمیافرفس دراشمسالدفااریژزهردررآهفیسررتبصره:

یژزهرح وریردررمففخورآموا رعاهیرحوازیریاردفارگاهیردیگفرمجاارتحصدشلرهموما ردفاارر:9ماده

روددشهایرتیششسرش هرفارزیرفهذرمیمبابقرتیفزههایرتحصشلراشس رزردررصورترتهلفرخلشهرهویطه

گشفیردربارهرچگواگیرزراما رحذفرفضازه،رحذفرفضبففریردرزس،رریویرزرتصمشمبفاامه: 11ماده

اامهرفجففییرمصدوبرشورفیرآمواشیرموسسهررفعی رزرثق رامفه،رتاریخرتج ی راظفرزرغشفهرطققرشدشوهر

رشوددفاجا رمی

ر)چهار(رسالرفس د2خارشطاسیریشوستهرمؤسسهررتحصشلیردرردزرهح فخثفرم ترمجاار: 11ماده

موسسهرفهتشارردفردردررشففیطرهاصرزربارتصویبرشورفیرآمواشیرموسسه،رح فخثفردزرر:1تبصره

دررریژزههایرخارشطاسیریشوسته،رم ترمجاارتحصشلررفرفزوفیارده درچطااچهردفاابففیردزرهراشمسال

رتحصشلرمحفز رهوفه رش درآموهتهرارودرفارفدفمهفیسرم تردفاا

یژزها ررئشسهرموسسهرفاردفاارهشئ هویطهرفزوفیارسطوفترتحصشلیرطققرتیفزهرمصوبرر:2تبصره

رشوددمرمولرآموا ررفیگا ردریاز رمی

یژزهرفاراما ریذیف ،ریکیرفارم رسا رموسدسدهرموظفرفس ،ربففیره فی رتحصشلیردفااررر:12ماده

رعطوف ررفهطمایرآمواشیرتیششسرزرفعی رخط دیژزهررفربهرمفتقطرباررشتهرتحصشلیردفاا

 حضرر و غیاب

هایرح وریرفهوفمیرفس رزربففیردزرهرهایریژزهردررتما رجلساتردرسردزرهح ورردفاا: 13ماده
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رباش دیژزها ردررخیس،ربهرترهش رآموا رمی،رفهوفمیربود رشفخ ردفااح وریاشمهر

2مسئوهش رشفعیرغشق رتارر:1تبصره
61
یژزهردررموفردرفضبففریربفعه هردفااریژزهرفس رزرفگفردفاار

2درردرسیربشارفارر
61

آ ردرسرغشق رخط ،رچطااچهرغشق رراشمسالجلساترزریاردررجلسهرفمتحا ریایا ررر

یژزهربهرترهش رشورفیرآمواشیرموسسهرغشفموجهرترهش ردفدهرشود،رامفهرآ ردرسرصرفرزردرردفاا

زفح ردررطولرر63رعای رح راصابررشوددردررفیسررصورتیصورترترهش رموجه،رآ ردرسرحذفرم

رفهوفمیراشس رزهیربففیردفااراشمسال خاملرجوزرسطوفترراشمسالمذخورربهرعطوف ریکرراشمسالیژزه

 شوددتحصشلیرزیرمحسوبرمی

ژزهرزریتحصشلیرباردرهوفس رختقیردفااراشمسالدررشففیطرهاص،رحذفرتما ردرزسریکرر:2تبصره

 یذیفرفس دتأیش رشورفیرآمواشیرموسسهرققلرفارشفزعرفمتحاااترزربارفحتسابردررسطوفترفمکا 

فیسرمادهردررصورترفضبففر،رتاردزرهرتهرققلرفارر6توفا رباررعای رمرادرتقصدفهریژزهرمیدفاا: 3تبصره

رفربارتأیش رگفزهرآمواشیرحذفرخط ،ربهرشفطر،رصفزاًریکردرسراظفیراشمسدالرشدفزعرفمتحاااتریایا رر

رزفح راروددر63تفرفاریژزهرخمماا هردفااخهرتی فدرزفح هایرباقیآ 

 ارزیاب  و قبرل 

یژزهردررهفردرسرتوسطرم رسرآ ردرسرزربففساسرح وررفرایابیریشرفز رتحصشلیردفاار:14ماده

رشودرزربصورترع دیرفارصرفرتاربشس یزرزیاهش ردررخیس،رفاجا رتکاهشفرزراتایجرفمتحاااترفاجا رم

رشوددمحاسقهرمی

ربفگوفریرآامو رختقیربففیردرزسراظفی،رفهوفمیرفس درتبصره:

ر.فس ر63ح فقلرامفهرققوهیردررهفردرسر: 15ماده

درریکریارچط ردرسرامفهرققوهیرخسبراکط ،رچطااچهردررراشمسالیژزهیرخهردررهفردفاا: 1تبصره

یرهایرمفدزدیرققلمذخورررفربارامفهرققوهیربگذرفا ،رامفهریارتما رامفهرهایربی یردرسریاردرزساشمسال

زرهرهاردررمحاسقهرمشااگشسرخلردماا رفمارفیسرامفهیژزه،رزقطرثق رزرباقیرمیدررریورامففترتحصشلیردفاا

رفثفرزرصفزاًرآهفیسرامفهرققوهیردررآ ردرسرمیکرمحاسقهرمشااگشسرخلردزرهرهوفه ربوددبی

ربففیرمح6ا  ردرزسربارفسترادهرفارتقصفهگذرفر:2تبصره سقهرمشااگشسرخلردزرهرتحصشلیردررا،رصفزاً

رخط دهایرققلیررفرهطثیرامیاشمسالیژزهردررباش رزرمرفزطیردفااآموهتگیرمیهطگا ردفاا

یژزهاایرخهربهردهشلرتقلبرزریارحکمرخمشتهرفا قاطی،رامفهرتسهشیترفیسرمادهرشاملردفاا: 3تبصره

رشوددخطط ،رامیدریاز رمیمفدزدیر

یژزهردررآ رباشدد ،ردفاار62یژزهرخمتفرفارتحصدشلیردفاارراشمسدالرچطااچهرمی لرامففترهفر: 16ماده

زفح رر62بی رحقرفاتهابربشارفارراشمسددالیژزهرمرددفزط،ردررشددوددردفاامرددفزطرتلقیرمیراشمسددال

ردرسیررفرا فردد

فعمرفارمتوفهیریارمتطازبرمرفزطرراشمسالر2یژزهیردرردزرهرخارشطاسیریشوستهرچطااچهردفاار:1تبصره
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رشوددش هرباش ،رفارتحصشلرمحفز رمی

شددود،ریژزهیرخهربهردهشلرمرددفزطرشدد  ربشارفارح ،رفارفدفمهرتحصددشلرمحفز رمیدفاا: 2تبصووره

بارموفزق رشورفیرآموا ررتوفا ربففیرتحصشلرمج د،ردررآامو رزرزدیرمؤسسهرشفخ رخط ،رمگفامی

 زرمره رش  رتکلشفرتیه فتیرخهردرردزرف رتحصشلیرسپفدهرفس د

 مرخص  تحصیل 

رشمسالادرردزرهرخارشطاسیریشوستهردزرباررعای رسطوفترمجاارتحصشل،رتوفا ریژزهرمیدفاا: 17ماده

رفارمفهصیرتحصشلیرفسترادهرامای د

تحصشلیرزرب ز رفحتسابردررسطوفتررسالاشمیژزهردزرم ترمجاارمفهصدیرافیما ردفاارر:1تبصوره 

رتحصشلیرفس د

یژزه،ردررصورترتأیش ریوشکرمیتم رمؤسسهرزرشورفیرم ترمجاارمفهصیریوشکیردفاار:2تبصره

رتحصشلیرزرب ز رفحتسابردررسطوفترتحصشلیرفس دراشمسالآمواشی،ردزر

بفرسیرسایفرمصادیقرمفهصیرتحصشلیر)رمااط رماموری رهمسفریارزفه یسرزرددد(ح فخثفرتار: 3تبصره

رتحصشلیرزرب ز رفحتسابردررسطوفترمجاا،ردررفهتشاررشورفیرآمواشیرموسسهرفس دراشمسالدزر

هایرمذخورردررتوفا ربارترهش رشورفیرآمواشیرموسسهرفارمجموعرمفهصییژزهرمیدفاار:4تبصره

رهایرمط رجردررآ ربهفهرمط رشوددهفیسرمادهرزرتقصف

هایربی ،ربفرعه هرزفح رهایردرسیردررتف رفمکا رفهذیشام هایرفهذرمفهصیرمااط رع  ر: 5تبصوره 

رباش دردفااریژزهرمی

دررصورترحذفریارع  رخسبرامفهرققوهیردررهفردرس،ربففیرفاتهابرمج درآ ردرس،ردرر: 18ماده

یژزهرتما رش هرباش رموظفربهریفدفه رهویطهرمفبوطرطققرصدورتیرخهرسدطوفترمجاارتحصدشلیردفااررر

رباش درئشسهرموسسهرمیرهشئ مصوبهر

 انصراف از تحصیل

ز رخسبرفجااهرفارمؤسسه(رفاصفففرفارتحصشلیر)ب راشمسدالریژزهردررهفراا ردفااع  رثق : 19ماده

 شوددتحصشلرمحسوبرمی

ریژزهرمطصففرفارتحصشلربفرعه هرشورفیگشفیردررموردربااگر ربهرتحصشلردفااتصدمشمررتبصوره: 

رآموا رمؤسسهرفس د

یژزهرمتقاضیرفاصفففرفارتحصشل،ربای ردرهوفس رفاصفففرهودررفرشهصارزربهرصورتردفاار:21ماده

یژزهرمجاارفس رزقطربففیریکقاررزرتاردزرماهرفارتاریخرختقیربهرفدفرهرآموا رموسسهرتسلشمرخط دردفاا

فرفئهردرهوفس ،رتقاضایرفاصفففرهودررفریسربگشفدردررغشفرفیسرصورت،ریسرفارفاق ایرفیسرمهل ،ر

رشوددمرفاصفففرفارتحصشلرزیرصادررمیحک

ریژزهرمطصففرفارتحصشلرموظفرفس ربهرخلشهرتیه فتیرخهرسپفدهرفس ،رعملرخط ددفااتبصره: 
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 تغییر رشته و گرایش

ا ررشتهرتوفیژزهرباردفشتسرشففیطرایفرزریسرفارتأیش رشورفیرآموا رتطهاریکرمفتقهرمیدفاا: 21ماده

رفزهریاردرریکرگفزهردیگفرمؤسسهرتغششفرده :ریارگففیارتحصشلیرهودررفردررهما رگ

ریژزه؛رفهف(رزجودررشتهریارگففیارموردرتقاضایردفاا

ریژزهردررآامو رزرزدیرمؤسسهردررسالرب(رخمتفراقود رامفهرفختسابیردفاا

رماا ه؛یژزهردررسطوفترمجاارباقیج(رفمکا رفدفمهرتحصشلردفاا

رمق أرزرمقص درهایرآمواشید(رموفزق رگفزه

هما رسالر تفیسرزفدریذیفزتهرش هررشتهرموردرتقاضاردریایشسررتقهتیششسررشتهرمتقاضیرفارررتقههدددد(ر

رتفراقاش دخم

 اظفرمقفرفترآمواشیربیماا رباش د رشتهرققلیرفا ز(رفدفمهرتحصشلرمتقاضیردر

 زرمقص ؛مق فررهایح راصابرتی فدرارففترگفزهررعای ا(ر

یرش هربشطهارشدففیطرهاصریشارضدوفبطریذیف رزرگویطارآ رهاییرخهردررح(رتغششفررشدتهربهررشدتهرر

رباش ؛فس رموخولربهرفحففارشففیطرمذخواراشورمی

 میهمان  و انتقال

رهایرخاردفاییژزها ردزرهیژزهرمبابقرآیشسراامهرمشهماایرزرفاتقالردفاامشهماایرزرفاتقالردفاا: 22ماده

رشوددغشفردزهتیرمصوبرزافرترفاجا رمیزرخارشطاسیردفارگاههارزرموسساترآموا رعاهیردزهتیرزر

اما رشدففیطرتغششفررشتهریارگففیارزررفاتقالرتوأ ربارتغششفررشدتهریارگففیا،رمردفزطربهرفحففارهمرر: 23ماده

ردیذیفرفس باررفمکا (رزربارتوفزقرمؤسساترمق أرزرمقص رتطهاربففیریک32زرر32زرر33فاتقالر)موضوعرموفدر

 ساز معادل

یژزهربفرفساسردستوررفهیملرهایردرسیرگذرفا هرش هردفاامیادلرساایرزریذیف رزفح ر:24ماده

رفجففییرمصوبرشورفیرآمواشیردفارگاهرفمکا ریذیفرفس د

رر63بهرفافیرهفرر:1تبصره ریکرر31تا فارسطوفترمجاارراشمسالزفح رفاردرزسرمیادلرساایرش ه،

رشوددیژزهرخاستهرمیتحصشلیردفاا

رگشفد:هایرآمواشیرهمرعفضرایفرصورترمیدرزسرصفزاردررششوهمیادلرساایرر:2تبصره

رح وری؛یارغشفراشمهرح وریهایرح وری،ررهیژزهرح وریرربهردزهایرگذرفا هردفاافهف(رزفح 

رح وری؛زرغشفراشمهرح وریبهرراشمهرح وریرب(

رح وریدج(ررغشفح وریربهرغشف

رفراغت از تحصیل

یژزهردررفدفرهرآموا رموسددسددهرریسرامفهردرسردفااتاریخردفاارآموهتگیراما رثق رآهف: 25ماده

رفس د
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درریایا ردزرهرر62میکردفاارآموهتگیربففیرخارشطاسیریشوستهردفشتسرمشااگشسرخلرح فقلر: 26ماده

رفس د

ر62یژزهیردررطولرم ترمجاارتحصددشلراتوفا رمی لرخلرهودررفربهرخهردفاادرصددورتی: 1تبصووره

زفح رفاردرزسردزره،رر31شودرتاربارفهذرمج درح فخثفربهرزیرزفص ردفدهرمیراشمسالبفساا ،رتطهاردزر

صدددورترامففتردرزسرتکففریرجایگویسربفسددداا ،ردرفیسر62مشااگشسرخلردرزسرهودررفربهرح فقلر

شودرزریژزهرهوفه رش رزردررمحاسقهرمشااگشسرخلرامففترفزرمحسوبرمیامففترققلی،ردررخاراامهردفاا

رشوددریردزرهررفردریاز رخط ؛ردررغشفرفیسرصورترفارتحصشلرمحفز رمیتوفا رم رکرتحصشلمی

غمرریژزهیرخهراتوفا ریاراهوفه رفارمقفرفترمذخورردررتقصفهرزوقرفسترادهرخط ریارعلیدفاا: 2تبصره

شفدرگفسترادهرفارآ راتوفا رخمقودرمشااگشسرخلرامففترهودررفرجقفف رامای ،رم رکردزرهربهرزیرتیلقرامی

 شوددفهیرگذرفا  رزفح هایردرسیردفدهرمیزرتطهارگو

یژزهرمطصففریارمحفز رفارتحصشلردرردزرهرخارشطاسیریشوستهرح فقلردررصدورتیرخهردفاار: 27ماده

زفح رعمومیرزرماربقیرفارسایفردرزسردزره(ررفربارامفهرققوهیرر61زفح ردرسدیر)رشداملرح رفخثفرررر16

توفا رم رکردزرهررباالتفرباشدد ،ردررفیسرصددورترمییارر62گذرفا هرزرمشااگشسرخلردرزسرگذرفا هرزیرر

یژزهرمذخوررزقطرگوفهیرمقطیربفرخاردفایرهما ررشدددتهررفردریاز رخط دردررغشفرفیسرصدددورت،ربهردفاا

رهایرگذرفا هرش هردفدهرهوفه رش دتی فدرزفح 

یژزهرمطصدففریارمحفز رفارتحصدشلردزرهرخارشطاسیریشوستهربشارفارررخهردفاادرصدورتیرر:1تبصوره 

ر62یژزهربارامفهرفح هایرموردراشااربففیردزرهرخاردفایررفرگذرفا هرباشد ،رمؤسسهردرزسیررفرخهردفاارز

ریارباالتفرگذرفا هرفس ،رمیکرسطجارم رکرخاردفایرقففررده د

یژزهرزرصففراظفرفارزجودردزرهرخاردفایرصد زررم رکرخاردفایرحسدبرتقاضدایردفاارررر:2تبصوره 

رگشفددسسهرفاجا رمیمصوبردررآ ررشتهریارمجفیربود رمؤ

اامهرحازیرفصددولرزرضددوفبطرخلیرحاخمربفردزرهرخارشددطاسددیریشوسددتهرفسدد رزررفیسرآیشس: 28ماده 

اامهرت زیسرزرضددمسرفطیعررساای،رفجففرهایرفجففییرمفبوط،رصدفزاردررچارچوبرمرادرآیشسراامهشدشوهر

رشوددمی

مسددؤزهش رحسددسرفجففیرفیسرآیشسراامهرربفرعه هرمیازا رآموا رموسددسددهرزرهفگواهرررر: 29ماده

سددسددهررئشسددهرمؤرهشئ یاسددهگوییرقااوایرمتفتبربفرآ رزراظارتربفرفجففرزرترسددشفرمرادرآ ربفرعه هر

رفس د

بهرر11/18/94مورخرر24تقصدددفه،ردررجلسدددهرر22مادهرزرر21اامهرباریکرمق مهردررفیسرآیشس:31ماده

بهربی رزرفارتاریخرفبیغرالا رر6252-59رئشسدهرمؤسدسدهررسش رزربففیرسالرتحصشلیرررررهشئ تصدویبرر

رشوددهایرمغایفربارآ رهغورزربیفثفرفعی رمیهارزربهرطامهاامهفالجففرفس رزرخلشهرآیشس
 


