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آییي ًاهِ آهَسشی
دٍرُّای کارداًی ٍ کارشٌاسی ( پیَستِ ٍ ًاپیَستِ )

ًیوسال تحصیلی :
ّز ًیوسال تحػیلی ضاهل ّ 16فتِ آهَسضی ٍ ّ 2فتِ اهتحاًات پایاًی ٍ دٍرُ تاتستاى ضاهل ّ 6فتِ آهَسضی ٍ ّ 1فتِ اهتحاًات پایاًی
است

سقف ٍاحد :
داًطجَدر ّز ًیوسال تحػیلی هیتَاًذ حذاقل ٍ 12احذ ٍ حذاکثز ٍ 20احذ درسی اًتخاب کٌذ ٍ حذاکثز ٍاحذ هجاس دٍرُ تاتستاى ٍ 6احذ
است
در غَرتیکِ ٍاحذّای اًتخاتی یا تاقیواًذُ داًطجَ در پایاى ّز ًیوسال هَجِ یا خارج اس ارادُ داًطجَ تِ کوتز اس  12تزسذ ایي ًیوسال در
سٌَات تحػیلی هحسَب ضذُ اها در هطزٍط ضذى یا هوتاس ضذى داًطجَ تیتاثیز است
سقف ٍاحد داًشجَیاى رتبِ بزتز :
اگز هعذل داًطجَیی در یک ًیوسال حذاقل  17تاضذ در ًیوسال تعذی هیتَاًذ حذاکثز تا سقف ٍ 24احذ اخذ ًوایذ
سقف ٍاحد داًشجَیاى تزم آخز :
در ًیوسال آخز تزای داًصآهَختگی ،چٌاًچِ حذاکثز ٍ 24احذ درسی تا قی هاًذُ تاضذ تطزعی کِ هیاًگیي کل تاالی  10تاضذ هیتَاًذ تا 24
ٍاحذ درسی اخذ ًوایٌذ .در ضزایغی کِ اس تحػیل داًطجَ حذاکثز ٍ 8احذ تاقی هاًذُ تاضذ هیتَاًذ ٍاحذّا را در دٍرُ تاتستاى اخذ ًوایذ
هعزفی بِ استاد :
در غَرتیکِ تزای فزاغت اس تحػیل حذاکثز  2درس ًظزی تاقیواًذُ داضتِ تاضذ هیتَاًذ آى دٍ درس را تػَرت هعزفی تِ استاد تگذراًذ ٍ
اگز هعزفی تِ استاد تِ دٍرُ تاتستاى هٌتْی ضَد سقف ٍاحذ ًثایذ اس ٍ 8احذ تجاٍس ًوایذ.چٌاًچِ قثال در درس عولیً -ظزی را اخذ ٍ ًوزُ
قثَلی کسة ًکٌذ اها ًوزُ قثَلی تخص عولی را گزفتِ تاضذ هیتَاًذ تخص ًظزی را تػَرت هعزفی تِ استاد اخذ ًوایذ

پیشٌیاسی :
چگًَگی ٍ تزتیة ارائِ درٍس تا رعایت پیطٌیاس تز عْذُ گزٍُ آهَسضی است .داًطجَ در آخزیي ًیوسال تحػیلی اس رعایت هقزرات
پیطٌیاسی هعاف است

ٍاحد جبزاًی :
تعذاد ٍاحذ جثزاًی تا تطخیع گزٍُ آهَسضی غزفا تزای دٍرُ کارضٌاسی ًاپیَستِ حذاکثز ٍ 6احذ هیتاضذ ٍ ًوزُ درٍس جثزاًی در
هیاًگیي ًیوسال ٍ کل هحاسثِ ًویضَد  /داًطگاُ اختیار دارد تزای داًص آهَختگاى دٍرُ کارداًی پیَستِ(فاقذ هذرک پیص داًطگاّی) کِ
هعذل کل کارداًی آًْا سیز  14است ٍ در دٍرُ کارضٌاسی ًاپیَستِ در رضتِ غیز هزتثظ (تِ تطخیع گزٍُ آهَسضی) پذیزفتِ ضذُاًذ
حذاکثز ٍ 20احذ درسی جثزاًی ارائِ کٌذ ٍ ًوزُ درٍس جثزاًی در هیاًگیي ًیوسال ٍ کل هحاسثِ ًویضَد
حذف تزم :
در ضزایظ خاظ حذف کلیِ درٍس یک ًیوسال تا درخَاست کتثی داًطجَ ٍ تاییذ ضَرای آهَسضی داًطگاُ تا قثل اس ضزٍع اهتحاًات ٍ تا
احتساب در سٌَات تحػیلی اهکاًپذیز است

حذف اضطزاری :
داًطجَ هیتَاًذ تا رعایت غیة  3/16جلسات درسی در غَرت اضغزار تا دٍ ّفتِ قثل اس ضزٍع اهتحاًات پایاى ًیوسال غزفا یک درس
ًظزی را تا تاییذ گزٍُ آهَسضی حذف کٌذ تِ ضزعی کِ تعذاد ٍاحذّای تاقیواًذُ کوتز اس ٍ 12احذ ًطَد

هدت هجاس تحصیل :
حذاکثز هذت هجاس تحػیل در دٍرُ کارداًی(پیَستِ ٍ ًاپیَستِ) ٍ کارضٌاسی ًاپیَستِ  2سال( 4تزم) ٍ در دٍرُ کارضٌاسی پیَستِ 4
سال( 8تزم) است
داًطگاُ اختیار دارد در ضزایظ خاظ ٍ تا تػَیة ضَرای آهَسضی (حذاکثز یک ًیوسال تزای دٍرُ کارداًی ٍ کارضٌاسی ًاپیَستِ )ٍ
(حذاکثز دٍ ًیوسال تزای دٍرُ کارضٌاسی پیَستِ )هذت هجاس تحػیل را افشایص دّذ چٌاًچِ در ایي هذت داًص آهَختِ ًطَد اس اداهِ
تحػیل هحزٍم خَاّذ ضذ
حضَر ٍ غیاب کالسی ٍ اهتحاًات :
حضَر داًطجَ در توام جلسات درس الشاهی است
اگز داًطجَ در درسی تیص اس  3/16جلسات ٍ یا در جلسِ اهتحاى پایاى ًیوسال غیثت داضتِ تاضذ تا تطخیع ضَرای آهَسضی داًطگاُ
غیز هَجِ تطخیع دادُ ضَد ًوزُ آى درس غفز هیضَد .در ایي غَرت رعایت حذ ًػاب ٍ 12احذ در عَل ًیوسال الشاهی ًیست ٍلی
ًیوسال هذکَر تِ عٌَاى یک ًیوسال کاهل در سٌَات تحػیلی هحسَب هیضَد
ًوزُ :
حذاقل ًوزُ قثَلی در ّز درس  10است
هشزٍطی :
چٌاًچِ هیاًگیي ًوزات ّز ًیوسال کوتز اس  12تاضذ داًطجَ در آى ًیوسال هطزٍط تلقی هیضَد در ًیوسال تعذی (جش آخزیي ًیوسال
تحػیلی) حق اًتخاب تیص اس ٍ 14احذ درسی را ًذارد

حذف درٍس افتادُ ٍ بی تاثیز شدى آى در هیاًگیي :
داًطجَییکِ در ّز ًیوسال در یک یا چٌذ درس ًوزُ قثَلی کسة ًکٌذ چٌاًچِ در ًیوسالّای تعذی درس یا درٍس هذکَر را تا ًوزُ قثَلی
تگذراًذ ًوزُ یا توام ًوزُّای هزدٍدی قثلی در ریش ًوزات تحػیلی فقظ ثثت ٍ تاقی هیهاًذ اها ایي ًوزُّا در هحاسثِ هیاًگیي کل دٍرُ تی
اثز ٍ غزفا آخزیي ًوزُ قثَلی در آى درس هالک هحاسثِ هیاًگیي کل دٍرُ خَاّذ تَد /گذراًذى ایي درٍس غزفا تزای هحاسثِ هیاًگیي کل
دٍرُ تحػیلی در ٌّگام داًص آهَختگی هیتاضذ ٍ هطزٍعی داًطجَ در ًیوسالّای قثل را خٌثی ًویکٌذ /تسْیالت ایي هادُ ضاهل
داًطجَیاًی کِ تِ دلیل تقلة ٍ یا حکن کویتِ اًضثاعی ًوزُ هزدٍدی دریافت هیکٌٌذ ًویضَد
اخزاجی :
چٌاًچِ داًطجَیی در دٍرُ کارداًی ٍ کارضٌاسی ًاپیَستِ ً 2یوسال ٍ در دٍرُ کارضٌاسی پیَستِ ً 3یوسال اعن اس هتَالی یا هتٌاٍب
هطزٍط ضذُ تاضذ اس تحػیل هحزٍم هیضَد
ًوزات کارآهَسی ٍ پزٍژُ :
ًوزات درٍس توزیي دتیزی ،کارآهَسی ،کارٍرسی ،عولیات غحزایی ،کار در عزغِ ٍ درٍسی کِ در تزًاهِ ریشی درسی هػَب تا پزٍصُ ارائِ
هی ضَد در غَرتیکِ تِ تطخیع هذرس ٍ تاییذ گزٍُ آهَسضی هزتَط تکویل آًْا در عَل یک ًیوسال تحػیلی هیسز ًثاضذ ًاتوام تلقی
هیضَد ،داًطجَ هَظف است درس هذکَر را در ًیوسال تعذی هجذد اخذ ًوایذ اگز ًتَاًذ ًوزُ درس را کسة کٌذ ًوزُ آى تِ غفز تثذیل
هیضَد.
هزخصی تحصیلی :
داًطجَ هی تَاًذ تا رعایت سٌَات هجاس تحػیل در دٍرُ کارداًی ٍ کارضٌاسی ًاپیَستِ یک ًیوسال ٍ در دٍرُ کارضٌاسی پیَستِ حذاکثز
دٍ ًیوسال اس هزخػی تحػیلی استفادُ کٌذ
حذاکثز هذت هجاس هزخػی سایواى ،دٍ ًیوسال تحػیلی ٍ تذٍى احتساب در سٌَات تحػیلی است
هذت هجاس هزخػی پشضکی در غَرت تاییذ پشضک هعتوذ داًطگاُ ٍ ضَرای آهَسضی ،حذاکثز ً 2یوسال تحػیلی ٍ تذٍى احتساب در
سٌَات تحػیلی است
عدم ثبت ًام :
عذم ثثت ًام داًطجَ در ّز ًیوسال تحػیلی(تذٍى کسة اجاسُ اس هَسسِ) اًػزاف اس تحػیل هحسَب هیضَد .تػوین گیزی در هَرد
تاسگطت تِ تحػیل داًطجَی هٌػزف اس تحػیل تز عْذُ ضَرای آهَسضی داًطگاُ است
درخَاست اًصزاف اس تحصیل :
داًطجَی هتقاضی اًػزاف اس تحػیل  ،تایذ درخَاست اًػزاف خَد را ضخػا ٍ تِ غَرت کتثی تِ ادارُ آهَسش داًطگاُ تسلین کٌذ ایي
داًطجَ هجاس است فقظ تزای یک تار ٍ تا  2هاُ اس تاریخ ارائِ درخَاست تقاضای اًػزاف خَد را پس تگیزد در غیز ایٌػَرت پس اس اًقضای
ایي هْلت حکن اًػزاف ٍی اس تحػیل غادر هیضَد
هیْواًی ٍ اًتقالی :
هیْواًی ٍ اًتقالی داًطجَ هغاتق آییي ًاهِ هیْواًی ٍ اًتقال داًطجَیاى دٍرُّای کارداًی ٍ کارضٌاسی داًطگاُّا ٍ هَسسات آهَسش عالی
دٍلتی ٍ غیز دٍلتی هػَب ٍسارت هیسز هیتاضذ
اًتقال تَام تا تغییز رضتِ یا گزایص هطزٍط تِ احزاس ّوشهاى ضزایظ تغییز رضتِ تا گزایص ٍ اًتقال ٍ تا تَافق داًطگاُّای هثذاء ٍ هقػذ
تٌْا تزای یکثار اهکاى پذیز است

تغییز رشتِ :
داًطجَ دٍرُ کارداًی ٍ کارضٌاسی پیَستِ در ّز دٍرُ تحػیلی فقظ یک تار هیتَاًذ تا رعایت ضزایظ سیز ،تغییز رضتِ یا گزایص در ّواى
داًطگاُ تذّذٍ /جَد رضتِ یا گزایص در داًطگاُ،کوتز ًثَدى ًوزُ اکتساتی در آسهَى سزاسزی اس ًوزُ آخزیي فزد پذیزفتِ ضذُ در آى
رضتِ یا گزایص در داًطگاُ ٍ در سال پذیزش تا تاییذ ساسهاى سٌجص آهَسش کطَر ،اهکاى اداهِ تحػیل در سٌَات هجاس تاقیواًذُ،
هَافقت گزٍُ آهَسضی ٍ تاییذ ضَرای آهَسضی هَسسِ
تغییز رضتِ در دٍرُ کارضٌاسی ًاپیَستِ هوٌَع است اها تغییز گزایص تا داضتي ضزایظ گفتِ ضذُ اهکاى پذیز است
تغییز رضتِ اس دٍرُّای پاییي تِ دٍرُّای تاالتز ( اس غیز دٍلتی تِ دٍلتی ،اس ضثاًِ تِ رٍساًِ ،اس غیزحضَری تِ ًیوِ حضَری ٍ حضَری)
هوٌَع است ٍلی تزعکس آى هجاس است
تغییز رضتِ داًطجَیی کِ پذیزش آى در دٍرُ اس عزیق تذٍى آسهَى هیتاضذ تِ رضتِّایی کِ پذیزش در آًْا اس عزیق آسهَى سزاسزی
غَرت گزفتِ است هوٌَع است
هعادلساسی :
هعادل ساسی ٍ پذیزش ٍاحذّای درسی گذراًذُ ضذُ داًطجَ تز اساس دستَر العول اجزایی هػَب ضَرای آهَسضی داًطگاُ اهکاى پذیز
است .تِ اسای ّز  12تا ٍ 20احذ اس درٍس هعادلساسی ضذُ یک ًیوسال اس سٌَات هجاس تحػیلی داًطجَ کاستِ هیضَد
هعادلساسی درٍس غزفا در ضیَُ آهَسضی ّن عزؼ سیز غَرت هیگیزد:


ٍاحذّای گذراًذُ ضذُ داًطجَی حضَری تِ دٍرُّای حضَریً،یوِ حضَری یا غیز حضَری



دٍرُ ًیوِ حضَری تِ ًیوِ حضَری ٍ غیز حضَری



دٍرُ غیز حضَری تِ غیز حضَری

داًشآهَختگی :
تِ داًطجَیی کِ کلیِ ٍاحذّای درسی دٍرُ را تا هیاًگیي حذاقل  12گذراًذُ تاضذ حسة هَرد هذرک تحػیلی کارداًی ،کارضٌاسی پیَستِ
یا کارضٌاسی ًاپیَستِ ارائِ هیضَد
تزهین هعدل :
چٌاًچِ هیاًگیي کل داًطجَیی پس اس گذراًذى توام ٍاحذّای درسی آى دٍرُ کوتز اس  12تاضذ تٌْا یک ًیوسال تا رعایت سقف هجاس
سٌَات تحػیلی تِ ٍی فزغت دادُ هیضَد تا تا اخذ هجذد حذاکثز ٍ 20احذ اس درسّایی کِ تا ًوزُ کوتز اس  12گذراًذُ است هیاًگیي کل
درٍس اخذ ضذُ را تِ حذاقل  12تزساًذ ٍ هذرک تحػیلی دٍرُ را دریافت کٌذ در غیز ایٌػَرت اس تحػیل هحزٍم هیضَد
هدرک هعادل :
در غَرتیکِ داًطجَی هٌػزف یا هحزٍم اس تحػیل در دٍرُ کارضٌاسی پیَستِ حذاقل ٍ 68احذ درسی(ضاهل حذاکثز  ٍ 10احذ درٍس
عوَهی ٍ هاتقی اس سایز درٍس دٍرُ) را تا ًوزُ قثَلی گذراًذُ ٍ هیاًگیي کل درٍس گذراًذُ ٍی  12یا تاالتز تاضذ هیتَاًذ هذرک کارداًی در
ّواى رضتِ دریافت کٌذ در غیز ایٌػَرت تِ داًطجَی هذکَر ٍ ّوچٌیي تِ داًطجَی هٌػزف یا هحزٍم اس تحػیل در دٍرُ کارداًی ٍ
کارضٌاسی ًاپیَستِ فقظ یک گَاّی هثٌی تز تعذاد ٍاحذّای گذراًذُ ضذُ دادُ خَاّذ ضذ
در غَرتیکِ داًطجَی هٌػزف یا هحزٍم اس تحػیل دٍرُ کارضٌاسی پیَستِ تیص اس ٍاحذّای هَرد ًیاس تزای دٍرُ کارداًی را تا ًوزُ قثَلی
گذراًذُ تاضذ در ایٌػَرت داًطگاُ درٍسی را هالک هیاًگیي کل تزای غذٍر هذرک کارداًی قزار هیدّذ کِ هیاًگیي کل داًطجَ در آى
درٍس  12یا تاالتز ضَد /غذٍر هذرک کارداًی حسة تقاضای داًطجَ ٍ غزف ًظز اس ٍجَد دٍرُ کارداًی هػَب در آى رضتِ یا هجزی تَدى
داًطگاُ هحل تحػیل داًطجَ اًجام هیگیزد

