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   ویپستوانهم آموزشی دوره كارشناسی آنیی
 مقذمه

ّبی ػلوی دس خْبى اهشٍص ّوشاُ ثب تحَالت شگشف طَست گشفتهِ دس نى   سشذ سٍصافضٍى پیششفت

اًهذاص ثیتهت   ّبی هَخَد ٍ سٌذ چشناسبسی ٍ هٌـجق ثب ٍاقؼیتسیضی دقیق  ػشٍست تَخِ ثِ ثشًبهِ

اًهذاص  خبهؼهِ   سبلِ خوَْسی اسالهی ایشاى سا ثیش اص پیش سٍشي سبختِ است. دس افق ثلٌذ ایي چشن

ّبی ػهبلی قهشاس داسدب ثهشای     ّبیی است کِ ثخش هْوی اص نى  دس قلوشٍ نهَصشایشاًی داسای ٍیژگی

ّبی نهَصشی کشَس ثتیح شَد ٍ ثهب ًقهذ ٍ   توبهی اهکبًبت ٍ ظشفیت تحقق چٌیي سسبلتی  الصم است

   ِ ّهبی  ثشسسی ٍػؼیت هَخَد ٍ ًَسبصی نى  ثشای پبسخگَیی ثِ ًیبصّب ٍ استقبی سهـ  کییهی ثشًبهه

 نهَصشی تالش الصم اًدبم پزیشد.

سهت ثهب   ًبههِ هتٌب ّبی ًظبم نهَصش ػبلی کشَس  ایي نیهیي هٌظَس  ثب تَخِ ثِ اّذاف ٍ سسبلتایيثِ

 ٍ نهَصشهی  ّهبی  ثشًبهٍِ  )سُ(هؤستِ نهَصشی ٍ پژٍّشی اهبم خویٌی  الضاهبت ٍ اًتظبسات هَخَد دس

تهذٍیي شهذُ   نٍسی  ٍصاست ػلهَم  تحقیقهبت ٍ فهي    ػبلی نهَصش سیضی ثشًبهِ شَسای هظَة دسسی

 است.

 هذف :1ماده

اًتهبًی هتؼْهذ  هتخظهض ٍ    ًبهِ  تٌظین اهَس نهَصش ثشای تشثیت ًیشٍی ّذف اص تذٍیي ایي نییي

هؤستهِ نهَصشهی ٍ   ّهبی نهَصشهی   هتٌبست ثب ًیبصّبی خبهؼِ اسالهی ٍ ایدبد ّوبٌّگی دس فؼبلیهت 

ّبی هَخَد دس خْت استقبی سهـ  کییهی نههَصش    ٍ استیبدُ ثْیٌِ اص ظشفیت سُپژٍّشی اهبم خویٌی 

 پژٍّبى است.داًش

 تعاریف :2ماده

 ٍصاست ػلَم  تحقیقبت ٍ فٌبٍسی. : وزارت:2-1

 است. هؤستِ نهَصشی ٍ پژٍّشی اهبم خویٌی)سُ(هٌظَس  : مؤسسه:2-2

یکی اص شَساّبی تخظظهی اٍلهیي سهـ  سیبسهتگزاسی ثخشهی هَستهِ        شورای آموزشی:: 2-3

تحظهیالت تکویلهی ثهِ سیبسهت هؼهبٍى نهَصشهی تشهکی          ثبشذ کِ دس حَصُ هؼبًٍت نهَصشی ٍ هی

ثِ سیبستگزاسی ٍ ثشًبهِ سیضی ثِ هٌظَس ایدبد ّوبٌّگی دس اهَس اخشایهی دس ثخهش   شَد ٍ ًتجت  هی

تَاًذ اختیهبسات هشهخض شهذُ دس    ًوبیذ. شَسای نهَصشی هی هشثَؽ ٍ اسائِ ثِ ّیئت سئیتِ اقذام هی

  ًبهِ سا ثِ گشٍُ نهَصشی یب کویتِ هٌتخت تیَیغ کٌذ. ایي نییي

پهژٍُ ثهِ طهَست توهبم ٍقهت دس       هٌظهَس شهیَُ ای اص نههَصش اسهت کهِ داًهش       حضوری:: 2-4
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 کٌذ. ّبی نهَصشی هَستِ ششکت هی فؼبلیت

هٌظَس شیَُ ای اص نهَصش است کهِ ثخشهی اص نى ثهِ طهَست حؼهَسی ٍ       نیمه حضوری:: 2-5

 شَد. اًدبم هی غیشحؼَسیثخشی اص نى ثِ طَست 

ّبی پژٍُ دس فؼبلیت کِ حؼَس فیضیکی داًشهٌظَس شیَُ ای اص نهَصش است : غیرحضوری: 2-6

 نهَصشی الضاهی ًیتت.

ػلوی نگبُ ٍ هتهلؾ ثهِ اههَس نهَصشهی اسهت کهِ اص سهَی         ّیئتػؼَ  :آموزشی: راهنمای 2-7

 پژٍّبى دس اهَس ػلوی  فشٌّگی ٍ تحظیلی ثبشذ. شَد تب ساٌّوبی داًشهؤستِ اًتخبة هی

سبػت  ػولهی یهب    61هیبد نى ثِ طَست ًظشی  هقذاس یب هیضاى دسسی است کِ : واحذ درسی:2-8

تحظیلی یب دٍسُ تبثتتبًی ٍ ؿجق ثشًبهِ هظَة دسسهی   ًیوتبلسبػت  دس ؿَل یک  23نصهبیشگبّی 

 شَد.اسائِ هی

دسسی است کِ ثِ تشخیض گشٍُ نهَصشهی  گزساًهذى نى ثهشای سفهغ کوجهَد      : درس جبرانی: 2-9

 دٍسُ تحظیلی هشثَؽ ػشٍسی است.پژٍُ  دس نغبص یب ؿی  داًش ٍ یب هْبست داًش

ّبی ػلوی است کِ ثِ لحبف هَػَع کبهال  یکی اص شؼت فشػی اص گشٍُرشته تحصیلی:: 2-11

ّبی ػلوی دیگش هتوبیض ثَدُ ٍ حذاق  ثِ یک کبسایی هشخض هشخض است ٍ اص هَػَػبت گشٍُ

 اًدبهذ. هی

ساًذى حهذاق   پژٍُ ثب گز ًشٍ دا شَد اٍلیي دٍسُ نهَصش ػبلی هحتَة هی : دوره کاردانی:2-11

 شَد.ٍاحذ دسسی ؿجق ثشًبهِ دسسی هظَة سشتِ تحظیلی ثِ دسیبفت هذسک کبسداًی ًبئ  هی 16

ٍاحهذ   621پژٍُ ثب گزساًذى حذاق   دٍسُ تحظیلی است کِ داًش : دوره کارشناسی پیوسته:2-12

 شَد.دسسی ٍ ؿجق ثشًبهِ دسسی هظَة ثِ دسیبفت هذسک کبسشٌبسی ًبئ  هی

ّش یک اص شؼت یک سشتِ تحظیلی کِ ًبظش ثش تخظهض نى ثبشهذ  کهِ      گرایش تحصیلی:: 2-13

 21ّهبی سشهتِ کوتهش  ٍ اص     دسطهذ که  ٍاحهذ    7اختالف دسٍس دس دٍ گشایش اص یک سشتِ ًجبیذ اص 

 دسطذ ک  ٍاحذّب ثیشتش ثبشذ.

ّب   نى سشتِّبی هختلف تحظیلی است کِ ثشای تحظی  دس هدوَػِ سشتِ : گروه آزمایشی:2-14

 شَد.هَاد نصهًَی هشتشک ثشگضاس هی

ػلوهی   ّیئهت ثٌیبدی تشیي ٍاحذ سبصهبًی هَستِ هتشک  اص تؼذادی ػؼَ  گروه آموزشی:: 2-15

داسای تخظض هشتشک دس یک سشتِ ػلوی است کِ ثب ایدهبد ٍ ساُ اًهذاصی نى سشهتِ تحظهیلی  دس     

 شَد. هَستِ تشکی  هی

ّبی نهَصش ػبلی ثشاثش ػهَاثؾ هؼهیي  پزیشفتهِ     دس یکی اص دٍسُفشدی است کِ پژوه:  : دانش2-16

 شذُ  ثجت ًبم کشدُ ٍ هشغَل ثِ تحظی  است.

ّبی تحظیلی سا ثب هَفقیهت ثهِ پبیهبى ثشسهبًذ ٍ     فشدی است کِ یکی اص دٍسُآموخته: : دانش2-17
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 ثشاثش ػَاثؾ هؼیي  گَاّی یب هذسک تحظیلی هشثَؽ سا دسیبفت کٌذ.

هٌظَس هدوَػِ ثِ ّن پیَستِ ای اص دسٍس ّش سشتِ تحظیلی است کِ ّذف  سی:برنامه در :2-18

 کٌذ ٍ ثشًبهِ نى تَسؾ شَسای ػبلی ثِ تظَیت سسیذُ است. هشخظی سا دًجبل هی

ّیتِ نهَصش ٍ دٍ ّیتِ اهتحبًبت پبیبًی 61تحظیلی شبه  ًیوتبلّش  تحصیلی: نیمسال: 2-19

 است.

 نهَصش ٍ یک ّیتِ اهتحبًبت پبیبًی است.ّیتِ  1شبه   دوره تابستان:: 2-21

هشاکض تخظظی ٍاحذّبی تبثؼِ هشکهض ههذیشیت حهَصُ ػلویهِ قهن      : مراکس تخصصی حوزه: 2-21

 است کِ دس ثخش خبطی اص ػلَم اًتبًی اسالهی فؼبلیت داسد.

 : ضوابط عمومی و اختصاصی ورود به دوره3ماده

 طالحبهظَثبت ٍ هقشسات هشاخغ ری داشتي ششایؾ ػوَهی ٍسٍد ثِ نهَصش ػبلی ثشاثش: 3-1

 بهؤستِاحشاص تَاًوٌذی ػلوی هـبثق هقشسات  :3-2

ششایؾ ػوَهی ٍ اختظبطی ٍسٍد ثِ دٍسُ کبسشٌبسی دس هؤستِ نهَصشی ٍ پژٍّشهی   داشتي: 3-3

 بهؤستِپژٍُ دس هقـغ کبسشٌبسی ًبهِ پزیشش داًشاهبم خویٌی  ثشاسبس ششایؾ هٌذسج دس نییي

 انتخاب واحذ

 هجتٌی ثش ًظبم ٍاحذی است.« هؤستِ»نهَصش دس : 4ماده

ّبی نهَصشی ٍ دسسی هظَة شَسای ػبلی ثشًبهِ سیضی نهَصشی ٍصاست سا  ثشًبهِ هؤستِ :5ماده

پژٍُ پزیشفتِ است  اخشا  ثشای دٍسُ ای کِ دس نى ثب هدَص شَسای گتتشش نهَصش ػبلی داًش

 ًوبیذ. هی

دسطذ اص ٍاحذّبی دسسی ّش دٍسُ سا ثب اٍلَیت دسٍس پبیِ  هَستِ اختیبس داسد حذاکثش دُ تبصره:

ٍ ػوَهی ثِ خض دسٍس هدوَػِ هؼبسف اسالهی ٍ فبسسی ػوَهی ثِ طَست الکتشًٍیکی)هدبصی( ثب 

 تأکیذ ثش هحتَای الکتشًٍیکی ٍ سػبیت استبًذاسدّبی هظَة ٍصاست اسائِ ًوبیذ.

ٍاحذ دسسی اًتخهبة   31ٍ حذاکثش  63تحظیلی الصم است حذاق   ًیوتبلدس ّش پژٍُ  داًش :6ماده

 ٍاحذ است. 1کٌذ ٍ حذاکثش ٍاحذ هدبص اًتخبثی دس دٍسُ تبثتتبًی 

ثب تأییهذ   تحظیلی ثؼذ ًیوتبلثبشذ  دس  67حذاق   ًیوتبلپژٍّی دس یک  اگش هؼذل داًش: 1تبصره

 ذ.ٍاحذ دسسی سا اخز ًوبی 32تَاًذ حذاکثش تب هیگشٍُ نهَصشی 

ٍاحذ دسسی ثبقی  32نخش ثشای داًش نهَختگی  حذاکثش  ًیوتبلپژٍُ دس  چٌبًچِ داًش :2تبصره

 ٍاحذ دسسی اخز ًوبیذ. 32تَاًذ تب  ثبشذ  هی 63داشتِ ثبشذ  ثششؿی کِ هیبًگیي ک  ٍی ثبالی 

ثب تأییذ گشٍُ ٍاحذ دسسی ثبقی هبًذُ ثبشذ   6پژٍُ حذاکثش  دس ششایـی کِ اص تحظی  داًش: 3تبصره

 تَاًذ ٍاحذ هزکَس سا دس دٍسُ تبثتتبًی اًتخبة ًوبیذ.هینهَصشی 
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 ایي هبدُ استیبدُ ًوبیذ. 2ٍ 3اص هیبد تجظشُ پژٍُ ّوضهبى ًوی تَاًذ  داًش :4تبصره

ثِ تشخیض  ًیوتبلپژٍُ دس پبیبى ّش  دس طَستی کِ ٍاحذّبی اًتخبثی یب ثبقیوبًذُ داًش :5تبصره

ٍاحذ دسسی ثشسذ دس  63پژٍُ ثِ کوتش اص  ثِ دالی  هَخِ ٍ خبسج اص اسادُ داًش گشٍُ نهَصشی  ثٌب

شَد  اهب دس  کبه  دس سٌَات تحظیلی ٍی هحتَة هی ًیوتبلثِ ػٌَاى یک  ًیوتبلایٌظَست ایي 

ّویي هبدُ( ثی تأثیش است )ثِ ػجبست دیگش   6پژٍُ) هَػَع تجظشُ هششٍؽ شذى یب هوتبص شذى داًش

ٍ ثبالتش شذ هوتبص  67شذ هششٍؽ ًیتت ٍ اگش  63پژٍُ کوتش اص  س  اگش هیبًگیي داًشدس ششایؾ هزکَ

 هحتَة ًوی شَد.(

تَاًذ دس ششایؾ خبص  ثب تأییذ نهَصش ثذٍى دس ًظش گشفتي ششؽ هؼذل  ًتهجت   گشٍُ هی :6تبصره

 ٍاحذ اقذام ًوبیذ. 32ثِ اسائِ دسس تب سقف 

تحظهیلی ثهشای داًهش نههَختگی حهذاکثش دٍ       ًیوتبلپژٍُ دس نخشیي  دس طَستی کِ داًش :7ماده

)هَػهَع  ًیوتبلدسس ًظشی داشتِ ثبشذ  ثب تبییذ گشٍُ نهَصشی ٍ ثهب سػبیهت سهقف ٍاحهذّبی نى     

یب دٍسُ تبثتهتبى   ًیوتبلتَاًذ دسٍس سا ثِ طَست هؼشفی ثِ استبد دس نى  ( هی1هبدُ  3ٍ2ّبی  تجظشُ

 ثگزساًذ.

 اهب ًکٌذ کتت قجَلی ًوشُ ٍلی اخز سا ًظشی –دسسی ػولی  پژٍّی قجالً یک چٌبًچِ داًش تبصره:

 ثِ سا دسس نى ًظشی ثخش هبدُ  ایي هیبد سػبیت ثب تَاًذ هی ثبشذ  گزساًذُ سا فَق دسس ػولی دٍسُ

 .ًوبیذ اخز هذسس ثِ هؼشفی طَست

ؿجق ًیبص )تقذم ٍ تأخش( دسٍس چگًَگی ٍ تشتیت اسائِ کلیِ دسٍس ّش دٍسُ ثب سػبیت پیش: 8ماده

 ثشًبهِ دسسی هظَة ثش ػْذُ شَسای نهَصشی است.

 تحظیلی اص سػبیت هقشسات هشثَؽ ثِ ایي هبدُ هؼبف است. ًیوتبلداًش پژٍُ دس نخشیي  تبصره:

دس هشاکض نهَصش ػهبلی حهَصٍی یهب      حؼَسی ٍ ًیوِحؼَسی  بىپژٍّ تحظی  ّوضهبى داًش :9ماده

  ّبی تؼییي شذُ  هـبثق تؼشفِ  ّبی تحظی  ّضیٌِ وِّداًشگبّی دیگش هدبص ًیتت ٍ دس طَست تخلف 

 ّبی غیشحؼَسی)هدبصی( اص ایي قبًَى هتتثٌبست. دٍسُ شَد. اص ٍی اخز هی

گیشی دسثبسُ چگًَگی ٍ صهبى حزف اػبفِ  حزف اػـشاسی دسٍس   سیضی ٍ تظوین ثشًبهِ: 11ماده

ًبهِ اخشایی هظَة شَسای نهَصشهی هَستهِ    اػالم ٍ ثجت ًوشُ  تبسیخ تدذیذ ًظش ٍ غیشُ ؿجق شیَُ

 شَد. اًدبم هی

 )چْبس( سبل است.2کبسشٌبسی پیَستِ هؤستِ   تحظیلی دس دٍسُحذاکثش هذت هدبص : 11ماده

هَستِ اختیبس داسد دس ششایؾ خبص ٍ ثب تظَیت شَسای نهَصشی هَستِ  حذاکثش دٍ  :1تبصره

پژٍُ دس  ّبی کبسشٌبسی پیَستِ  هذت هدبص تحظی  سا افضایش دّذ. چٌبًچِ داًش ثشای دٍسُ ًیوتبل

 تحظی  هحشٍم خَاّذ شذ. نهَختِ ًشَد اص اداهِ ایي هذت داًش

پژٍّبى  سئیتِ هَستِ اص داًش ّیئتّضیٌِ افضایش سٌَات تحظیلی ؿجق تؼشفِ هظَة  :2تبصره
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 شَد. هشوَل نهَصش سایگبى دسیبفت هی

پژٍُ اص صهبى پزیشش  یکهی اص هذسسهبى    هَستِ هَظف است  ثشای ّذایت تحظیلی داًش :12ماده

 ػٌَاى ساٌّوبی نهَصشی تؼییي ٍ اػالم کٌذ.پژٍُ سا ثِ  هشتجؾ ثب سشتِ تحظیلی داًش

 حضور و غیاب

ّبی  ّبی حؼَسی الضاهی است ٍ ثشای دٍسُ پژٍُ دس توبم خلتبت دسس دٍسُ حؼَس داًش: 13ماده

 ثبشذ. پژٍّبى دس کالس  ثِ تشخیض نهَصش هی ًیوِ حؼَسی  الضاهی ثَدى ششکت داًش

 هتئَلیت ششػی غیجت تب  :1تبصره

  
پژٍُ  دس هَاسد اػـشاسی ثشػْذُ داًش پژٍُ است ٍ اگش داًش 

 دس دسسی ثیش اص  

  
نى دسس غیجت کٌذ  چٌبًچِ  ًیوتبلخلتبت ٍ یب دس خلتِ اهتحبى پبیبى   

پژٍُ ثِ تشخیض شَسای نهَصشی هَستِ غیشهَخِ تشخیض دادُ شَد  ًوشُ نى دسس  غیجت داًش

 63سػبیت حذ ًظبة  شَد. دس ایي  طَست طیش ٍ دس طَست تشخیض هَخِ  نى دسس حزف هی

کبه   وتبلًیهزکَس ثِ ػٌَاى یک  ًیوتبلپژٍُ الضاهی ًیتت ٍلی  ثشای داًش ًیوتبلٍاحذ دس ؿَل 

 شَد. خضٍ سٌَات تحظیلی ٍی هحتَة هی

پژٍُ  تحظیلی ثب دسخَاست کتجی داًش ًیوتبلدس ششایؾ خبص  حزف توبم دسٍس یک  :2تبصره

 پزیش است. ٍ تأییذ شَسای نهَصشی هَستِ قج  اص ششٍع اهتحبًبت ٍ ثب احتتبة دس سٌَات اهکبى

ایي هبدُ دس طَست اػـشاس  تب دٍ ّیتِ قجه  اص   6تَاًذ ثب سػبیت هیبد تجظشُ پژٍُ هی داًش: 3تبصره

  طشفبً یک دسس ًظشی سا ثب تأییذ گشٍُ نهَصشی حزف کٌذ  ثهِ شهشؽ   ًیوتبلششٍع اهتحبًبت پبیبى 

 ٍاحذ ًشَد. 63تش اص  پژٍُ کن هبًذُ داًشکِ تؼذاد ٍاحذّبی ثبقی نى

 ارزیابی و قبولی

پژٍُ دس ّش دسس تَسؾ هذسس نى دسس ٍ ثشاسبس  اسصیبثی پیششفت تحظیلی داًش :14ماده

شَد ٍ ثظَست ػذدی اص طیش  حؼَس ٍ فؼبلیت دس کالس  اًدبم تکبلیف ٍ ًتبیح اهتحبًبت اًدبم هی

 شَد. تب ثیتت هحبسجِ هی

 ثشگضاسی نصهَى کتجی ثشای دسٍس ًظشی  الضاهی است. تبصره:

 .است 63حذاق  ًوشُ قجَلی دس ّش دسس : 15ماده

دس یک یب چٌذ دسس ًوشُ قجَلی کتت ًکٌذ  چٌبًچِ دس  ًیوتبلپژٍّی کِ دس ّش  داًش: 1تبصره

ّبی هشدٍدی  ّبی ثؼذی دسس یب دسٍس هزکَس سا ثب ًوشُ قجَلی ثگزساًذ  ًوشُ یب توبم ًوشًُیوتبل

ّب دس هحبسجِ هیبًگیي  هبًذ اهب ایي ًوشُ ثبقی هیپژٍُ  فقؾ ثجت ٍ  قجلی دس سیض ًوشات تحظیلی داًش

 اثش ٍ طشفبً نخشیي ًوشُ قجَلی دس نى دسس هالک هحبسجِ هیبًگیي ک  دٍسُ خَاّذ ثَد. ک  دٍسُ ثی

سجِ هیبًگیي ک  دٍسُ تحظیلی دس ب  طشفبً ثشای هح6گزساًذى دسٍس ثب استیبدُ اص تجظشُ :2تبصره

 کٌذ. ّبی قجلی سا خٌثی ًوی ًیوتبلپژٍُ دس  ؿی داًشثبشذ ٍ هششٍ نهَختگی هی ٌّگبم داًش

پژٍّبًی کِ ثِ دلی  تقلت ٍ یب حکن کویتِ اًؼجبؿی  ًوشُ  تتْیالت ایي هبدُ شبه  داًش: 3تبصره



 

6 

 آیین نبمه کبرشنبسی

24جلسه  1بند  

ت رئیسهئیه مصوة  

10/08/1394مورخ   

12اصالحیه جلسه  و  

08/05/1396مورخ   

 شَد. کٌٌذ  ًوی هشدٍدی دسیبفت هی

پهژٍُ دس نى   ثبشهذ  داًهش   62پژٍُ کوتش اص  تحظیلی داًش ًیوتبلچٌبًچِ هؼذل ًوشات ّش : 16ماده

ٍاحهذ   62ثؼهذ حهق اًتخهبة ثهیش اص      ًیوتبلپژٍُ هششٍؽ  دس  شَد. داًش هششٍؽ تلقی هی ًیوتبل

 دسسی سا ًذاسد.

اػن اص هتَالی یب هتٌبٍة  ًیوتبل 2پژٍّی دس دٍسُ کبسشٌبسی پیَستِ  چٌبًچِ داًش :1تبصره

 شَد. هششٍؽ شذُ ثبشذ  اص تحظی  هحشٍم هی

شهَد   شذى ثیش اص حهذ  اص اداههِ تحظهی  هحهشٍم ههی     پژٍّی کِ ثِ دلی  هششٍؽ داًش: 2تبصره

تَاًذ ثشای تحظی  هدذد  دس نصهَى ٍسٍدی هؤستِ ششکت کٌذ  هگش ثب هَافقت شَسای نهَصش  ًوی

 ٍ هشخض شذى تکلیف تؼْذاتی کِ دس دٍساى تحظیلی سپشدُ است.

 مرخصی تحصیلی

 ًیوتبلُ کبسشٌبسی پیَستِ دٍ دس دٍسثب سػبیت سٌَات هدبص تحظی   تَاًذ پژٍُ هی داًش: 17ماده

 اص هشخظی تحظیلی استیبدُ ًوبیذ.

تحظیلی ٍ ثذٍى احتتهبة دس سهٌَات    ًیوتبلپژٍُ دٍ  هذت هدبص هشخظی صایوبى داًش :1تبصره

 تحظیلی است.

پژٍُ  دس طَست تأییذ پضشک هؼتوذ هؤستِ ٍ شَسای  هذت هدبص هشخظی پضشکی داًش :2تبصره

 تحظیلی ٍ ثذٍى احتتبة دس سٌَات تحظیلی است. ًیوتبلنهَصشی  دٍ 

ثشسسی سبیش هظبدیق هشخظی تحظیلی ) هبًٌذ هبهَسیت ّوتش یب ٍالذیي ٍ ...(حذاکثش تب : 3تبصره

 تحظیلی ٍ ثذٍى احتتبة دس سٌَات هدبص  دس اختیبس شَسای نهَصشی هَستِ است. ًیوتبلدٍ 

ّهبی ههزکَس    ی هَستِ اص هدوَع هشخظیتَاًذ ثب تشخیض شَسای نهَصش پژٍُ هی داًش :4تبصره

 ّبی هٌذسج دس نى ثْشُ هٌذ شَد. دس ایي هبدُ ٍ تجظشُ

ّبی ثؼذ  ثش ػْهذُ   ٍاحذ ّبی دسسی دس تشم اهکبى اخزپیبهذّبی اخز هشخظی هبًٌذ ػذم : 5تبصره

 ثبشذ.  داًش پژٍُ هی

دس طَست حزف یب ػذم کتت ًوشُ قجَلی دس ّش دسس  ثشای اًتخبة هدذد نى دسس  دس : 18ماده

پژٍُ توبم شذُ ثبشذ هَظف ثِ پشداخت ّضیٌهِ هشثهَؽ ؿجهق     طَستی کِ سٌَات هدبص تحظیلی داًش

 ثبشذ. سئیتِ هَستِ هی ّیئتهظَثِ 

 انصراف از تحصیل

تحظیلی )ثذٍى کتت اخبصُ اص هؤستِ( اًظهشاف اص   ًیوتبلپژٍُ دس ّش  ًبم داًشػذم ثجت: 19ماده

 شَد.تحظی  هحتَة هی

پژٍُ هٌظشف اص تحظی  ثش ػْهذُ شهَسای    گیشی دس هَسد ثبصگشت ثِ تحظی  داًشتظوین تبصره:

 نهَصش هؤستِ است.
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پژٍُ هتقبػی اًظشاف اص تحظی   ثبیذ دسخَاست اًظشاف خَد سا شخظب ٍ ثِ  داًش :21ماده

پژٍُ هدبص است فقؾ ثشای یکجبس ٍ تب دٍ هبُ اص  طَست کتجی ثِ اداسُ نهَصش هَستِ تتلین کٌذ. داًش

تبسیخ اسائِ دسخَاست  تقبػبی اًظشاف خَد سا پس ثگیشد دس غیش ایي طَست  پس اص اًقؼبی ایي 

 شَد. ن اًظشاف اص تحظی  ٍی طبدس هیهْلت  حک

 پژٍُ هٌظشف اص تحظی  هَظف است ثِ کلیِ تؼْذاتی کِ سپشدُ است  ػو  کٌذ.داًشتبصره: 

 تغییر رشته و گرایش

تَاًذ سشتِ  پژٍُ ثب داشتي ششایؾ صیش ٍ پس اص تأییذ شَسای نهَصش تٌْب یک هشتجِ هی داًش: 21ماده

 یب گشایش تحظیلی خَد سا دس ّوبى گشٍُ یب دس یک گشٍُ دیگش هؤستِ تغییش دّذ: 

 پژٍُب  الف( ٍخَد سشتِ یب گشایش هَسد تقبػبی داًش

 هؤستِ دس سبل پژٍُ دس نصهَى ٍسٍدی  ة( کوتش ًجَدى ًوشُ اکتتبثی داًش

 هبًذُبپژٍُ دس سٌَات هدبص ثبقی ج( اهکبى اداهِ تحظی  داًش

 هجذأ ٍ هقظذ. ّبی نهَصشی د( هَافقت گشٍُ

ّوهبى سهبل    تشیي فشد پزیشفتِ شذُ سشتِ هَسد تقبػب دسپبییي ستجِتؼییي سشتِ هتقبػی اص  ستجِّه( 

 تش ًجبشذ. کن

 هقشسات نهَصشی ثالهبًغ ثبشذ.ًظش  سشتِ قجلی اص ٍ( اداهِ تحظی  هتقبػی دس

 ٍ هقظذبهجذا  ّبی حذ ًظبة تؼذاد ًیشات گشٍُ سػبیتص( 

ثیٌهی شهذُ    ّب ششایؾ خهبص پهیش   ّبیی کِ دس ػَاثؾ پزیشش ٍ گضیٌش نى ح( تغییش سشتِ ثِ سشتِ

 ثبشذب است هَکَل ثِ احشاص ششایؾ هزکَص ًیض هی

 میهمانی و انتقال

ّبی کهبسداًی   پژٍّبى دٍسُ هـبثق نییي ًبهِ هیْوبًی ٍ اًتقبل داًش پژٍُ هیْوبًی ٍ اًتقبل داًش: 22ماده

 شَد. ٍ کبسشٌبسی داًشگبّْب ٍ هَستبت نهَصش ػبلی دٍلتی ٍ غیش دٍلتی هظَة ٍصاست اًدبم هی

صهبى ششایؾ تغییش سشهتِ یهب گهشایش ٍ    اًتقبل تَأم ثب تغییش سشتِ یب گشایش  هششٍؽ ثِ احشاص ّن: 23ماده

 پزیش است.ثبس اهکبى( ٍ ثب تَافق هؤستبت هجذأ ٍ هقظذ تٌْب ثشای یک32ٍ  32ٍ  33هَاد اًتقبل )هَػَع 

 سازی معادل

پژٍُ ثش اسبس دستَس الؼو   ّبی دسسی گزساًذُ شذُ داًش هؼبدل سبصی ٍ پزیشش ٍاحذ :24ماده

 اخشایی هظَة شَسای نهَصشی داًشگبُ اهکبى پزیش است.

اص سٌَات هدبص  ًیوتبلٍاحذ اص دسٍس هؼبدل سبصی شذُ  یک  31تب  63ثِ اصای ّش  :1تبصره

 شَد. پژٍُ کبستِ هی تحظیلی داًش

 گیشد: ّبی نهَصشی ّن ػشع صیش طَست هی هؼبدل سبصی دسٍس طشفب دس شیَُ :2تبصره

 سیبحؼَّبی حؼَسی  ًیوِ حؼَسی یب غیش سُپژٍُ حؼَسی  ثِ دٍ ّبی گزساًذُ داًش الف( ٍاحذ
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 حؼَسیبًیوِ حؼَسی ثِ ًیوِ حؼَسی ٍ غیش ة(

 حؼَسی.ج(  غیشحؼَسی ثِ غیش

 فراغت از تحصیل

پهژٍُ دس اداسُ نههَصش هَستهِ     تبسیخ داًش نهَختگی صهبى ثجت نخشیي ًوشُ دسس داًش: 25ماده

 است.

دس پبیهبى   14هالک داًش نهَختگی ثشای کبسشٌبسی پیَستِ داشتي هیهبًگیي که  حهذاق     : 26ماده

 دٍسُ است.

 62پژٍّی دس ؿَل هذت هدبص تحظی  ًتَاًذ هؼهذل که  خهَد سا ثهِ      کِ داًشدسطَستی: 1تبصره

ٍاحذ اص دسٍس دٍسُ   31شَد تب ثب اخز هدذد حذاکثش ثِ ٍی فشطت دادُ هی ًیوتبلثشسبًذ  تٌْب دٍ 

کهشاسی خهبیگضیي   طهَست ًوهشات دسٍس ت  ثشسبًذ  دسایي 62هیبًگیي ک  دسٍس خَد سا ثِ حذاق  

شهَد  پژٍُ خَاّذ شذ ٍ دس هحبسجِ هیبًگیي ک  ًوشات اٍ هحتَة هیًوشات قجلی  دس کبسًبهِ داًش

 شَد. تَاًذ هذسک تحظیلی دٍسُ سا دسیبفت کٌذب دس غیش ایي طَست اص تحظی  هحشٍم هی ٍ هی

سغن استیبدُ کٌذ یب ػلیپژٍّی کِ ًتَاًذ یب ًخَاّذ اص هقشسات هزکَس دس تجظشُ فَق داًش: 2تبصره

-استیبدُ اص نى ًتَاًذ کوجَد هیبًگیي ک  ًوشات خَد سا خجشاى ًوبیذ  هذسک دٍسُ ثِ ٍی تؼلهق ًوهی  

 شَد.گیشد ٍ تٌْب گَاّی گزساًذى ٍاحذّبی دسسی دادُ هی

پژٍُ هٌظشف یب هحشٍم اص تحظی  دس دٍسُ کبسشٌبسی پیَستِ حهذاق    دس طَستی کِ داًش: 27ماده

ٍاحذ ػوَهی ٍ هب ثقی اص سبیش دسٍس دٍسُ( سا ثب ًوهشُ قجهَلی    61دسسی ) شبه  حذ اکثش ٍاحذ  16

تَاًهذ ههذسک دٍسُ     یب ثبالتش ثبشذ  دس ایي طَست هی 62گزساًذُ ٍ هیبًگیي ک  دسٍس گزساًذُ ٍی  

پژٍُ هزکَس فقهؾ گهَاّی هجٌهی ثهش      کبسداًی ّوبى سشتِ سا دسیبفت کٌذ. دس غیش ایي طَست  ثِ داًش

 ّبی گزساًذُ شذُ دادُ خَاّذ شذ. ؼذاد ٍاحذت

پژٍُ هٌظشف یب هحهشٍم اص تحظهی  دٍسُ کبسشٌبسهی پیَسهتِ ثهیش اص       کِ داًشدسطَستی :1تبصره

 62پژٍُ ثب ًوهشُ   ٍاحذّبی هَسد ًیبص ثشای دٍسُ کبسداًی سا گزساًذُ ثبشذ  هؤستِ دسٍسی سا کِ داًش

 اًی قشاس دّذ.یب ثبالتش گزساًذُ است  هالک سٌدش هذسک کبسد

پهژٍُ ٍ طهشف ًظهش اص ٍخهَد دٍسُ کهبسداًی       طذٍس هذسک کبسداًی حتت تقبػبی داًش :2تبصره

 گیشد.هظَة دس نى سشتِ یب هدشی ثَدى هؤستِ اًدبم هی

-ًبهِ حبٍی اطَل ٍ ػَاثؾ کلی حبکن ثش دٍسُ کبسشٌبسی پیَستِ است ٍ شهیَُ ایي نییي: 28ماده 

 شَد. ًبهِ تذٍیي ٍ ػوي اؿالع سسبًی  اخشا هیدس چبسچَة هیبد نییيّبی اخشایی هشثَؽ  طشفب ًبهِ

هتؤٍلیت حتي اخشای ایي نیهیي ًبههِ  ثهش ػْهذُ هؼبًٍهت نههَصش هَستهِ ٍ ّشگًَهِ         : 29ماده

سئیتهِ هؤستهِ    ّیئهت پبسخگَیی قبًًَی هتشتت ثش نى ٍ ًظبست ثش اخشا ٍ تیتیش هیبد نى ثهش ػْهذُ   

 است.
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ثهِ   11/18/94ههَس    24تجظهشُ  دس خلتهِ    22ههبدُ ٍ   21هقذهِ دس  ًبهِ ثب یکایي نییي:31ماده

ثهِ ثؼهذ ٍ اص تهبسیخ اثهالؽ الصم      6252-59سئیتِ هؤستِ سسیذ ٍ ثشای سبل تحظیلی  ّیئتتظَیت 

 شَد.ّبی هغبیش ثب نى لغَ ٍ ثالاثش اػالم هیّب ٍ ثخشٌبهًِبهِاالخشا است ٍ کلیِ نییي
 


