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 . حذاکثز تاخیز در ثثت ًام یکسال اس سهاى پذیزش در آسهَى ٍرٍدی ٍ ایي یکسال جشٍ سٌَات تحصیلی هحسَب هی ضَد:ثبت نام
 . ساػت32یک ٍاحذ درس ػولی .  جلسِ یک ساػتی16یک ٍاحذ درس ًظزی  :نظام آهوسشی

 گذراًذى تزم تاتستاًی.  ّفتِ ٍ ضْزیِ ثاتت ًصف هی ضَد6ّز دٍرُ تاتستاًی ضاهل .  ّفت16ِ                          ّز ًیوسال تحصیلی ضاهل 
 .                          در ٍاحذ داًطگاّی دیگز فقط تا هَافقت داًطگاُ هثذا اهکاى پذیز است

   ٍاحذ،  21  ٍاحذ، درٍس اصلی 39  ٍاحذ، درٍس پایِ 24 درٍس دٍرُ داًطگاّی تِ درٍس ػوَهی :نظام درسی
 .  ٍاحذ تقسین هی ضَد34 ٍاحذ ٍ درٍس تخصصی الشاهی 21                      درٍس اصلی اًتخاتی 

 در تزم آخز تزای فزاغت اس تحصیل هی تَاى.  تیطتز تاضذ20 کوتز ٍ اس 12تؼذاد ٍاحذّای اًتخاتی در ّز تزم ًثایذ اس  :واحد های درسی
  ٍاحذ24 ٍتیطتز هی تَاًذ در تزم تؼذ تا 17هؼذل .  ٍاحذ تاقیواًذُ ٍلَ درٍس پیص ًیاس تاضذ اًتخاب کزد24  حذاکثز                                 
 .   درسی را اًتخاب کٌذ                               

  ٍاحذ درس ًظزی هاًذُ تاضذ هی تَاى تا درخَاست کتثی ٍ طزح در کویسیَى هَارد خاظ تِ صَرت هؼزفی6چٌاًچِ  :هعزفی به استاد
 .ضْزیِ هؼزفی تِ استاد ًصف ضْزیِ ثاتت تِ اضافِ ضْزیِ هتغیز درس یا درٍس هزتَطِ هی تاضذ.  تِ استاد گذراًذ                               

 اگز داًطجَ درس پیطٌیاس را حذف ٍ یا در آى قثَل ًطَد تایذ در یکی اس ًیوسال ّای تؼذی درس پیطٌیاس ٍ درٍس: درس پیشنیاس و وابسته

 .ٍاتستِ را اًتخاب کٌذ ٍ اگز ًتَاًذ درس پیطٌیاس را تگذراًذ ٍ یا حذف کٌذ درس یا درٍس ٍاتستِ ّن حذف هی ضَد                                         
 داًطجَیاًی کِ ًوزُ خام آًْا در آسهَى سزاسزی.  سال هی تاضذ6حذاکثز هذت هجاس تحصیل داًطجَی کارضٌاسی پیَستِ : هدت هجاس تحصیل

  درس دیگز کِ هؼاًٍت آهَسضی تؼییي ٍ اتالؽ هی کٌذ تِ ػٌَاى 2 درس ػوَهی ٍ 2 درصذ تاضذ تایذ حذاکثز 3/33 کوتز اس                                    

 ًوزات . ٍاحذ درس اضافی یک ًیوسال تِ سقف سٌَات هجاس تحصیل آًاى اضافِ هی ضَد8تِ اسای ّز . ًیاس تگذراًٌذ پیص                                    

 . درٍس پیطٌیاس در کارًاهِ ثثت ٍ در هیاًگیي کل ًوزات داًطجَ هحاسثِ هیطَد                                    
3غیثت غیز هَجِ در تیص اس  :حضور و غیاب

  ساػات ّز یک اس درٍس تا حذ سِ درس در طَل ًیوسال هَجة حذف آى درس خَاّذ ضذ ٍلی 16

 غیثت هَجِ در جلسِ اهتحاى ّز درس ٍ غیثت غیز هَجِ تا سِ درس هَجة .  اگز تیص اس سِ درس تاضذ ًوزُ صفز هٌظَر هی ضَد                          

 غیثت غیز هَجِ در جلسِ اهتحاى تیص اس سِ درس تِ هٌشلِ ًوزُ صفز در اهتحاى آى درس یا .  حذف آى درس یا درٍس هی ضَد                           

 .درٍس خَاّذ تَد                           
 .کوتز ًطَد هجاس است (ٍاحذ12)ٍ اضافِ هطزٍط تز آًکِ تؼذاد ٍاحذّای تاقیواًذُ داًطجَ اس حذاقل حذف: حذف و اضافه

 اگز داًطجَیی در یک درس چٌذ تار ًوزُ ًیاٍرد فقط.  هی تاضذ12 هی تاضذ، فقط درس آضٌایی تا قزآى کزین 10حذاقل ًوزُ قثَلی : نوزه قبولی

 درصَرتیکِ ًوزُ  پایاى ًاهِ . درس پایاى ًاهِ اگز در ًیوسال دٍم ارایِ ضَد تا پایاى تزم تاتستاى فزصت دارد.  ًوزُ اٍل ثثت هی ضَد                       

 اگز هؼذل .ضْزیِ ثاتت یک ًیوسال را پزداخت هی کٌذ% 50ًاتوام اػالم ضَد در اًتخاب هجذد اگز فقط درس پایاى ًاهِ تاضذ                         

 داًطجَیاى دٍرُ کارضٌاسی کِ . ٍاحذ اًتخاب کٌذ14 ضَد هطزٍط است ٍ در ًیوسال تؼذ ًثایذ تیص اس 12 داًطجَ کوتز اس                        

 .اخزاجی تلقی هی ضًَذ  ضَد12 ًیوسال هتَالی یا چْار ًیوسال هتٌاٍب هطزٍط ضًَذ ٍ هیاًگیي ًوزات ًیوسالی آًْا کوتز اس 3                        
 تقاضای هزخصی. داًطجَ دٍرُ کارضٌاسی هی تَاًذ چْار ًیوسال کِ جشٍ حذاکثز هذت هجاس هحاسثِ هی ضَد هزخصی تگیزد :هزخصی تحصیلی

 . تایذ تِ صَرت کتثی، حذاقل دٍ ّفتِ قثل اس ضزٍع اًتخاب ٍاحذ تَسط داًطجَ تِ ادارُ آهَسش تسلین گزدد                                 
 داًطجَ هی تَاًذ اًصزاف خَد. داًطجَی هٌصزف اس تحصیل تایذ ّشیٌِ اًصزاف را تزاتز آخزیي دستَرالؼول هزتَط تپزداسد :انصزاف اس تحصیل

 . را تِ فاصلِ سِ هاُ پس تگیزد در غیزایٌصَرت حکن صادر ٍ تِ داًطجَ اتالؽ هی ضَد                                  
  ًثاضذ، ًوز12ُ ٍاحذ در دٍرُ کارضٌاسی را گذراًذُ تاضذ، هؼذل هتقاضی کوتز اس 24اداهِ تحصیل در رضتِ قثلی تالهاًغ تاضذ، : شزایط تغییز رشته

  آسهَى اٍ اس آخزیي فزد پذیزفتِ ضذُ در رضتِ هَرد تقاضا در ّواى سال ٍرٍد فزد تِ داًطگاُ کوتز ًثاضذ، اهکاى گذراًذى                                  

 .ٍاحذّای درسی رضتِ جذیذ را در حذاکثز هذت هجاس تحصیل را داضتِ تاضذ                                  
  ضذُ  گذراًذُ  ًثاضذ، درٍس گذراًذُ ضذُ کوتز اس تؼذادٍاحذ درسی دٍرُ جذیذ ًثاضذ، هحتَای درٍس12ًوزُ ّز یک اس درٍس کوتز اس  :هعادل ساسی

 .تا هحتَای درٍس هطاتِ در رضتِ جذیذ هطاتقت داضتِ تاضذ% 80حذاقل                        
  تاضذ، کلیِ ٍاحذّای درسی تزاتز سزفصل هصَب ٍ طثق تزًاهِ 12 هؼذل کل ًوزات داًطجَ در پایاى دٍرُ تحصیل تایذ حذاقل :فزاغت اس تحصیل

 .آییي ًاهِ آهَسضی ًطذُ تاضذ (هطزٍط) 46هؼوَل داًطگاُ تا هَفقیت گذراًذُ ٍ هطوَل هادُ                                
 ًام ًَیسی ّفتِ چْارم ضْزیَر، ضزٍع درس اٍل هْز، ًام ًَیسی تاخیزی ّفتِ اٍل هْز،:  ًیوسال اٍل:تقوین دانشگاهی

 . حذف ٍاضافِ ّفتِ دٍم هْز، حذف اضطزاری ّفتِ یاسدّن ، اهتحاًات طی حذاکثز دٍ ّفتِ پس اس پایاى درس                              
  تْوي، ضزٍع درس ّفتِ  چْارم تْوي، ًام ًَیسی تاخیزی ّفتِ چْارم تْوي، حذف ٍاضافِ ّفتِ اٍل اسفٌذ،3 ًام ًَیسی ّفتِ:نیوسال دوم

 . حذف اضطزاری ّفتِ آخز اردیثْطت، پایاى درس آخزیي رٍس ّفتِ آخز خزداد، اهتحاًات طی حذاکثز دٍ ّفتِ پس اس پایاى درس                  
  ًام ًَیسی ّفتِ سَم تیز هاُ، آغاس درس ّفتِ چْارم تیز هاُ، پایاى درس آخزیي رٍس ّفتِ ضطن دٍرُ، اهتحاًات طی یک :دوره تابستانی

 .در دٍرُ تاتستاى ثثت ًام تا تاخیز هجاس ًیست.                       ّفتِ پس اس پایاى درس


