
 صل اولف

 ًَيسي شزايظ ٍرٍد ٍ ًام

 شزايظ ٍرٍد

 ُ  : 1هاد

ٍ وبسضٌبسي ًبپيَستِ، افن اص دٍسُّبي وبسداًي، وبسض ضشايظ ٍسٍد ثِ دٍسُ  ِ ِ ضشح صيش است : ٌبسي پيَست ِ ث ٍ ضجبً  ِ  ّبي سٍصاً

ِ ضذى دس آصهَى ٍسٍدي .   -1 - 1  پزيشفت

َاثظ ضَساي فبلي ثشًبهِ -1 -2 ٍاى ثشاسبس ض ٍ س  پضضىي. سيضي فلَم ثشخَسداسي اص سالهت تي 

ٍ همشسات خبسي و -1 -3 َاًيي  ِ تحػيل اص ًؾش ل َثبت ضَساي هدبص ثَدى ث ِ آهَصش فبلي، ثشاثش هػ ٍ داضتي ضشايظ فوَهي ٍسٍد ث طَس 

 فبلي اًمالة فشٌّگي.

ِ دٍسُ پيص -1 -4 َاّيٌبه ِ )ًؾبم لذين( ٍ يب گ ُ هتَسغ ِ پبيبى دٍس َاّيٌبه داًطگبّي )ًؾبم خذيذ( اص داخل يب خبسج اص وطَس، هَسد  داضتي گ

 ٍ ِ ًؾبم خذيذ آهَصش هتَسغِ( يب ثشاثش آى ثشاي آهَصشتأييذ ٍصاست آهَصش  ِ ث َثبت ضَساي فبلي  پشٍسش )ثب تَخ ّبي حَصٍي )هغبثك هػ

ِ حست هَسد ثِ تأييذ ٍصاست فلَم تحميمبت  ِ و ُ وبسضٌبسي ًبپيَست ِ دٍسُ وبسداًي ثشاي ٍسٍد ثِ دٍس َاّيٌبه ٍ يب داضتي گ ٍ اًمالة فشٌّگي( 

ذاضت، دسهبى  ٍ آهَصش پضضىي سسيذُ ثبضذ. فٌبٍسي يب ٍصاست ْث

ـ ريشثظ  -1 -5 ِ اص عشيك هشاخ ِ ٍ همشساتي و َاثظ ٍ لبًَى آهَصش سايگبى يب پشداخت ضْشيِ هغبثك تقشف سپشدى تقْذ خذهت ثشاسبس ض

 ضَد. غبدس هي

 ُ  : 1تجصز

ِ آصهَى سشاسشي سبصهبى سٌدص آهَصش وطَس ا  َاثظ افالم ضذُ دس دفتشچ ِ ض ِ ث َ ثب تَخ ِ داًطد ٍ چٌبًچ ص سالهت خسوي 

ِ افالم ضذُ سا ًذاسد. ُ تحػيل دس سضت ِ ضذُ ثشخَسداس ًجبضذ، ثشاسبس ًؾش ضَساي پضضىي داًطگبُ اخبص ٍاًي الصم ثشاي سضتِ پزيشفت  س

 ُ   : 2تجصز

ِ ًظبم قذين يب پيص  ُ هتَسغ ِ تأييذيِ تحصيلي دٍر  ًبم ٍ حذامثز تب پبيبى ًيوسبل داًطگبّي ًظبم خذيذ در سهبى ثجت ارائ

ُ پيص ِ يب اصل گَاّيٌبهِ دٍر ُ هتَسغ ِ اصل گَاّيٌبهِ پبيبى دٍر ِ  داًطگبّي حذامثز تب يل سبل ثعذ اس ثجت تحصيلي ٍ ارائ ًبم اٍلي

 الشاهي است.

 ُ   : 3تجصز

 وٌذ. آهَختگبى سا اص اًدبم ديگش تقْذات لبًًَي خبظ هقبف ًوي پشداخت ضْشيِ, داًص 

 ُ   : 4تجصز

ِ ثِ ٌّگبم ًبمدس هَسد داًطدَيبى   َاثظ  ضجبً ًَيسي دس ّش ًيوسبل تحػيلي, پشداخت ضْشيِ ثِ دٍ غَست ثبثت ٍ هتغيش, ثشاثش ض

 هشثَط, فالٍُ ثش سفبيت سبيش ضشايظ الضاهي است.



 ُ  : 5تجصز

ِ هقشفي گشدد اص پشداخت ّ  ُ ضجبً ُ ضخػي ٍ ثِ دليل هطىالت داًطگبُ ثِ دٍس ِ ثذٍى اساد ُ سٍصاً ِ داًطدَي دٍس ِ چٌبًچ ش گًَ

َاّذ ثَد. ٍ هتغيش هقبف خ  ضْشيِ افن اص ثبثت 

 ًَيسي ًام

 ُ  : 2هاد

ِ ضذگبى آصهَى ٍسٍدي هَؽفٌذ دس هْلت ُ افالم هي پزيشفت ِ تَسظ سبصهبى سٌدص آهَصش وطَس يب داًطگب ٍ  ضَد ثشاي ًبم ّبيي و ًَيسي 

ٍاحذ ثِ داًطگبُ ريشثظ هشاخقِ ًوبيٌذ.  ِ ثزاي ًبماًتخبة  در ًخستيي ًيوسبل تحصيلي پس اس اعالم ًتبيح آسهَى، ًَيسي  عذم هزاخع

 گزدد. اًصزاف اس تحصيل هحسَة هي

  

 ُ  : 3هاد

ِ داًطگبُ افالم هي َ هَؽف است دس ّش ًيوسبل تحػيلي دس صهبًي و ِ  داًطد ٍاحذ ثِ اداسُ آهَصش هشاخق وٌذ ثشاي اداهِ تحػيل ٍ اًتخبة 

َ ثزاي ًبموٌذ.  ِ داًطد َ اخزاج خَاّذ  ًَيسي در يل عذم هزاخع ٍ داًطد ِ هٌشلِ تزك تحصيل است  ِ ث ٍ عذرهَخ ًيوسبل ثذٍى اعالع 

 ضذ.

  

 ُ  :  1تجصز

داًذ ثبيذ داليل آى سا حذاوثش يه هبُ لجل اص پبيبى ّوبى ًيوسبل ثِ غَست هىتَة  دس هَاسد استثٌبيي وِ داًطدَ تشن تحػيل خَد سا هَخِ هي 

ذ هَخِ ثَدى تشن تحػيل تَسظ ضَساي آهَصضي داًطگبُ، آى ًيوسبل خضٍ هذت هدبص تحػيل ٍي هحسَة ٍ ثِ اداسُ آهَصش اسائِ دّذ دس غَست تآيي

 ضَد. هشخػي تحػيلي ثشاي آى ًيوسبل غبدس هي

 ُ   : 2تجصز

  ِ َاّذ هذاسن تحػيلي خَد سا دسيبفت ًوبيذ هَؽف است ثِ ولي ِ ثخ ِ تشن تحػيل ًوَدُ، چٌبًچ تقْذات لبًًَي داًطدَيي و

 دٍساى تحػيل خَد فول ًوبيذ.

  

 ُ َ دس يه صهبى حك ًبم : 4هاد ِ ثيص اص يه گشايص دس يه يب چٌذ داًطگبُ  داًطد ٍ دس ّش سضت ٍ اداهِ تحػيل دس ثيص اص يه سضتِ  ًَيسي 

ِ تطخيع وويتِ ًؾبس َاّذ داضت. دس غَست تخلف، ث ِ سا ًخ ٍ ضجبً  ِ ت ثش حسي اخشاي همشسات آهَصضي افن اص دٍلتي يب غيشدٍلتي، سٍصاً

َاثك تحػيلي ٍي ثبعل افالم هي ٍصاست هتجَؿ اص اداهِ تحػيل دس يىي اص سضتِ َ دس ايي حبل هَؽف  ّبي اًتخبثي هحشٍم ٍ س ضَد ٍ داًطد

ِ حزف ضذُ سا هغبثك تقشفِ است وليِ ّضيٌِ  ّبي تقييي ضذُ ثِ داًطگبُ ريشثظ ثپشداصد. ّبي هشثَط ثِ سضت

 



 : ُ  تجصز

 ثبضٌذ. ًبهِ ٍ ضَاثظ هشثَط ثِ خَد هي داًطدَيبى هوتبص )استقذادّبي دسخطبى( اص ضوَل ايي هبدُ هستثٌي ٍ تبثـ آئيي 

 صل دٍمف

 ًظام آهَسشي

 ٍاحد درسي

  

 ُ  : 5هاد

ٍاحذي است. آهَصش دس توبم داًطگبُ  ّبي وطَس هجتٌي ثش ًؾبم 

ٍاحذّبي آى دسس سٌديذُ هي ٍاحذي, اسصش ّش دسس ثب تقذاد  ِ ّوبى دسس  دس ًؾبم  َ دس يه دسس، ث ضَد ٍ لجَلي يب فذم لجَلي داًطد

 هحذٍد است.

ِ هفبد آى ثِ تشتيت ثِ غَست  ٍاحذ دسسي، همذاس يب هيضاى دسسي است و ٍ  34سبفت، فولي يب آصهبيطگبّي  17ًؾشي ّش  سبفت، وبسگبّي 

 ِ ٍ وبسآهَصي دس فشغ ِ هػَة ضَساي  51وبسآهَصي يب فوليبت هيذاًي  ُ تبثستبًي، عجك ثشًبه سبفت، دس عَل يه ًيوسبل تحػيلي يب دٍس

ُ ّستٌذ هذت اخشاي پشٍطُ ضَد. دس هَسد سضتِ سيضي تذسيس هي ثشًبهِ  فبلي ِ داساي پشٍط ٍاحذ آى، تَسظ  ّبيي و دس يه ًيوسبل هتٌبست ثب 

 ضَد. استبد هشثَط تقييي هي

  

 سال تحصيلي

 ُ  :  6هاد

ُ تبثستبًي است. هذت آهَصش ّش ًيوسبل  ٍ اهىبًبت يه دٍس ٍ داضتي ضشايظ  ٍ ًيوسبل ٍ دس غَست ضشٍست  ّش سبل تحػيلي هشوت اص د

ُ تبثستبًي ضبهل  17تحػيلي ضبهل  ٍ ّش دٍس  ِ ِ آهَص 6ّفت  است. 5ش ثب سفبيت هفبد هبدُ ّفت

 ُ  : 1تجصز

ٍ هذت آهَصش هحسَة ًوي                 ضَد. عَل هذت اهتحبًبت پبيبى ًيوسبل يب پبيبى دٍسُ تبثستبًي خض

 ُ   : 2تجصز

َاسد استثٌبيي  17دس عَل               ٍ دس ه َاسدي اص ايي لجيل، ثِ پيطٌْبد داًطىذُ هشثَط  ٍ ه ٍ ضشٍسي، ضبهل ٍلَؿ ّفتِ، ثيوبسي استبد 

َافمت ضَساي آهَصضي داًطگبُ، هي َاى دسس يب دسسْبيي سا دس هذتي وَتبُ ثاليبي عجيقي، فذم اهىبى حضَس استبد هشثَط ه ِ  17تش اص  ت ّفت

ِ آى دسس يب دسسْب سا اخز وشدُ ِ داًطدَيبًي و ٍاحذ دسسي اص هيض خْت ولي اى همشس اًذ تذسيس ًوَد، هطشٍط ثش ايٌىِ هدوَؿ سبفبت ّش 

ٍاحذ دسسي الضاهي است. ايي آييي 5دس هبدُ  ِ والسْب هغبثك سبفبت ّش  ٍ ضشوت دس ولي ِ ووتش ًطَد   ًبه



 حدٍد اختيارات داًشگاُ در هَرد بزًاهِ درسي

 ُ  :  7هاد

 بيٌذ.سيضي سا اخشا ًو ّبي دسسي هػَة ضَساي فبلي ثشًبهِ پضضىي هَؽفٌذ ثشًبهِ ّبي فلَم ّب ٍ داًطىذُ توبم داًطگبُ

: ُ   تجصز

ٍ عشح  تشتيت دسٍس ثب سفبيت پيص            َاد  ٍ خبثدب وشدى سيض ه ِ تحػيلي داًطدَيبى دس عَل دٍسُ، سٍش تذسيس  ًيبصّب، تٌؾين ثشًبه

ـ ثش فْذُ داًطگبُ ٍ اًتخبة هٌبث ٍ داًطىذُ هغبلت خذيذ دس يه دسس   پضضىي است  ّبي فلَم ّب 

  

 ُ  :  8هاد

ِ آهَصضي ٍ تأييذ داًطىذُ ٍ داًطگبُ دس ّش سضتِ اص دٍسُ دستگبّْبي داساي ّيأت هويضُ هي ِ ثشًبه ِ ث َاًٌذ ثب تَخ  20ّبي وبسضٌبسي تب  ت

ِ تب  سبفت ٍ دس دٍسُ ٍ وبسضٌبسي ًبپيَست ُ ثيفضايٌذ. ايي  10ّبي وبسداًي  َاى حل توشيي ثِ سبفبت تذسيس سضتِ، دس عَل دٍس سبفت ثِ فٌ

ٍاحذ ّش دسس ًويافضايص   ضَد.  سبفت هَخت افضايص 

  

 ساعات حل توزيي

 ُ  : 9هاد

ٍ تأييذ داًطىذُ ٍ داًطگبُ دس ّش سضتِ اص دٍسُ ّب هي داًطگبُ ِ تطخيع گشٍُ آهَصش  َاًٌذ دس غَست لضٍم ث سبفت ٍ  20ّبي وبسضٌبسي تب  ت

ِ تب  دس دٍسُ ٍ وبسضٌبسي ًبپيَست َاى حل توش 10ّبي وبسداًي  ُ ثيفضايٌذ. ايي افضايص سبفت ثِ فٌ يي ثِ سبفبت تذسيس سضتِ، دس عَل دٍس

ٍاحذ ّش دسس ًوي  ضَد. سبفت هَخت افضايص 

  



 فصل سَم 

 ٍاحدّاي درسي ٍ عَل هدت تحصيل 

 تعداد ٍاحدّا

  

  ُ  : 11هاد

ٍاحذّبي دسسي الصم ثشاي گزساًذى ّش يه اص دٍسُ  ُ پضضىي، ثشاثش سشفػل ثشًبهِ تقذاد  َاسي فبلي  ّبي تحػيلي گشٍ ّبي هػَة ض

ِ ضـشح صيش است  : سيضي فلَم ثشًبهِ  پضضىي ث

        : ّبي مبرداًي ُ  ٍاحذ 68تب  64دٍر

        : ِّبي مبرضٌبسي پيَست ُ  ٍاحذ 130دٍر

        : ِي مبرضٌبسي ًبپيَست ُ  ٍاحذ 65دٍر

  

 ُ  : 11هاد

ِ در ّز ًيوسبل تحصيلي حذاقل  ُ رٍساً ِ حذاقل  20ٍ حذامثز تب  12ّز داًطدَي دٍر ُ ضجبً ٍ داًطدَي دٍر ٍ  10ٍاحذ درسي 

 ٍاحذ را ثبيذ اًتخبة مٌذ. 18حذامثز 

 ُ   : 1تجصز

َ دس يه ًيوسبل تحػيلي حذالل  ِ هيبًگيي ول ًوشات داًطد َاًذ ثب ًؾش استبد ساٌّوب ٍ ثبضذ  هي 17دس غَستي و َافمت داًطىذُ دس  ت ه

 ٍاحذ سا اًتخبة ًوبيذ. 24ًيوسبل ثقذ حذاوثش تب 

 ُ  : 2تجصز

َ اص سفبيت ضشط اًتخبة حذالل   ِ داًطد ٍ  12دس ًيوسبل لجل اص وبسآهَصي دس فشغ  ِ ُ سٍصاً ِ هقبف  10ٍاحذ دس دٍس ُ ضجبً ٍاحذ دس دٍس

 است.

 ُ   : 3تجصز

ُ تبثستبًي حذامثز   .ٍاحذ درسي است  6تعذاد ٍاحذّبي اًتخبثي در دٍر

  

 ُ   : 12هاد

ِ هدبس ًوي ثبضذ. ُ ثب مبرآهَسي در عزص  اخذ ٍاحذ درسي ّوزا

 ُ   : 1تجصز



درس عوَهي ّوزاُ ثب مبرآهَسي در عزصِ اهنبى پذيز است. ّوچٌيي در در صَرت ضزٍرت ٍ ثِ تبئيذ ضَراي آهَسضي داًطگبُ اخذ حذامثز يل 

ّبي هزثَعِ حضَر داضتِ ثبضذ، ٍليني در  صَرتي مِ داًطدَ تٌْب يل درس تئَري ثبقيوبًذُ داضتِ ثبضذ ٍ قجال آى درس را اخذ ًوَدُ ٍدر مالس

َاًذ آى درس را ّوزاُ ثب مبرآهَسي در  ًطگبُ ٍ تبئيذ استبد هزثَط هياهتحبى آى درس ضزمت ًنزدُ ٍ يب ًوزُ قجَلي مست ًنزدُ ثبضذ، ثب ًظز دا ت

 عزصِ اخذ ٍ اهتحبى آى را در عَل تزم اس عزيق هعزفي ثِ استبد ثگذارًذ.

  

 ُ   : 2تجصز

هشثَعِ ٍ وست ًوشُ چٌبًچِ داًطدَ دس دسس هقشفي ثِ استبد ًوشُ هشدٍدي گشفت، دس ًيوسبل ثقذ هلضم ثِ اًتخبة هدذد آى دسس ٍ ضشوت دس والس 

 لجَلي است.

 ُ  : 3تجصز

ٍاحذ دسسي ثبلي  20ٍاحذ دسسي ٍ داًطدَي دٍسُ ضجبًِ حذاوثش  24دس هَاسدي وِ دس ًيوسبل لجل اص وبسآهَصي دس فشغِ داًطدَي دٍسُ سٍصاًِ حذاوثش  

 ى ٍاحذّب سا دس آى ًيوسبل اًتخبة ًوبيذ.داضتِ ثبضذ دس غَستي وِ دس ًيوسبل لجل هطشٍط ًطذُ ثبضذ ثب ًؾش داًطىذُ هي تَاًذ وليِ آ

  

 داًشگاّي درٍس پيش

 ُ  : 13هاد

ِ  ّب دس دٍسُ ضذگبى آصهَى سشاسشي ٍسٍدي داًطگبُ آى دستِ اص پزيشفتِ  ِ دس ّو ٍ وبسضٌبسي ًبپيَست  ِ ٍ وبسضٌبسي پيَست ّبي وبسداًي 

َاد  سضتِ ُ خبم ه ِ ًوش  ّبي تحػيلي و

ب دس آصهَى ٍسٍدي دس ي ُ اص حذ ًػبة هقيٌي ووتش ثبضذ، هَؽفٌذ اهتحبًي آًْ ُ پـزيشًذ ٍ يب چٌذ دسس ثِ تطخيع ضَساي آهَصضي داًطگب ه 

ِ آى داًطگبُ تـقييي هي َاى دسٍس پيص ًيبص  حست ًيبص سضتِ، دسٍسي سا و ِ هػَة، دس  وٌذ ثِ فٌ داًطگبّي فالٍُ ثش دسٍس هٌذسج دس ثشًبه

 اٍليي يب دٍهيي ًيوسبل تحػيلي ثگزساًٌذ.

 : 1ُ تجصز

داًطگبّي ثش فْذُ ضَساي آهَصضي داًطگبُ پزيشًذُ ٍ ثشاسبس  تقييي ًَؿ دسس، تقذاد ٍاحذ، سيض هَاد، ًحَُ اسائِ ٍ صهبى تذسيس دسٍس پيص 

 دّذ. ّبي ريشثظ لشاس هي پيطٌْبد گشٍُ

  : 2تجصزُ 

ضذگبى، هطتول ثش ًوشُ خبم آًْب سا دس ّش يه اص هَاد اهتحبًي  پزيشفتِسبصهبى سٌدص آهَصش وطَس، پس اص افالم ًتبيح آصهَى ٍسٍدي، وبسًبهِ  

 دّذ. ّبي ريشثظ لشاس هي دس اختيبس داًطگبُ

 :  3تجصزُ 

ّب اص ّش لحبػ اص خولِ ثجت ًوشات دس وبسًبهِ داًطدَ، احتسبة دس  ًيبص داًطگبّي ٍ چگًَگي اخشاي آًْب، دس داًطگبُ  اسائِ دسٍس پيص 



  ًيوسبل ٍ هطشٍعي ٍ هيبًگيي ول ًوشات داًطدَ، هبًٌذ دسٍس داًطگبّي ٍ تبثـ همشسات آهَصش فبلي است.  هيبًگيي پبيبى

  : 4تجصزُ 

ًيبص داًطگبّي سا گزساًذُ ثبضٌذ، حذاوثش يه ًيوسبل تحػيلي   ٍاحذ اص دسٍس پيص 8ثِ حذاوثش عَل دٍسُ تحػيل داًطدَيبًي وِ حذالل  

 ضَد. افضٍدُ هي

  

 طول دوره

 ُ  : 14هاد

ِ  حذامثز هذت هدبس تحصيل در دٍرُ ٍ مبرضٌبسي ًبپيَست ِ  سبل ٍ در دٍرُ 3ّبي مبرداًي  ِ رٍساً ٍ دس سبل  6ّبي مبرضٌبسي پيَست

ِ تشتيت  دٍسُ ِ ث ُ سا دس حذاوثش هذت هدبص تحػيل ثب هَفميت  7سبل ٍ  5/3ّبي ضجبً ٍاحذّبي دٍس َاًذ  َ ًت ِ داًطد سبل است دس غَستيى

 ضَد . داًطگبُ اخشاج هي ثگزساًذ اص

  



 فصل چْارم

 حضور و غياب

 حضَر در جلسات درس

  

 ُ  : 15هاد

َ در ّز درس ًظزي ًجبيذ اس   ٍ سبعبت غيجت داًطد ِ ّز درس الشاهي است  َ در توبم خلسبت هزثَط ث ، عولي ٍ  17/4حضَر داًطد

ِ اس  17/3آسهبيطگبّي اس  َ هدوَع  10/1ٍ مبرآهَسي ٍ مبرآهَسي در عزص ُ داًطد سبعبت آى درس تدبٍس مٌذ، در غيز ايٌصَرت ًوز

 ضَد. در آى درس صفز هحسَة هي

  

 ُ  : 1تجصز

، دس غَستي هدبص خَاّذ ثَد وِ ثب اسائِ هذاسن هستٌذ ٍ تطخيع استبد هشثَعِ 15غيجت دس خلسبت دسس تب سمف هطخع ضذُ دس هبدُ   

 ِ يب غيش هَخِ( ثش فْذُ استبد ٍ ثب تأييذ داًطىذُ خَاّذ ثَد.هَخِ ضٌبختِ ضَد. ًحَُ ثشخَسد ثب غيجت داًطدَ )هَخ

 ُ  : 2تجصز

ثبضذ ٍلي غيجت اٍ ثب تطخيع ضَساي آهَصضي داًطگبُ هَخِ تطخيع  15دس غَستي وِ غيجت داًطدَ دس ّش دسس ثيص اص هيضاى تقييي ضذُ دس هبدُ  

ٍاحذ ثشاي دٍسُ ضجبًِ دس ّش ًيوسبل الضاهي ًيست ٍلي  10ثشاي دٍسُ سٍصاًِ ٍ ٍاحذ  12ضَد. دس ايي حبل سفبيت حذالل  دادُ ضَد، آى دسس حزف هي

 ضَد. ًيوسبل هزوَس ثِ فٌَاى يه ًيوسبل وبهل خضٍ سٌَات تحػيلي داًطدَ هحسَة هي

  

 غيبت در اهتحاى

 ُ  :  16هاد

ٍ غيجت ُ صفز در اهتحبى آى درس است  ِ هٌشلِ گزفتي ًوز هَخِ در اهتحبى ّز درس هَخت  غيجت غيزهَخِ در اهتحبى ّز درس ث

ُ است. حذف آى درس هي ُ ضَراي آهَسضي داًطگب  گزدد. تطخيص هَخِ ثَدى غيجت در خلسِ ثز عْذ



 فصل پنجم 

 حذف ٍ اضافِ 

 ُ  :  17هاد

َ هي ٍ درس ديگز اخذ تَاًذ در ّز ًيوسبل تحصيلي فقظ در هْلتي موتز اس دٍ  داًطد ِ پس اس ضزٍع ًيوسبل تحصيلي حذامثز د ّفت

ِ تعذاد ٍاحذّبي  ٍ درس ديگز خبثدب ًوبيذ. هطزٍط ثز آًن ُ خَد را ثب د ُ خَد را حذف يب دٍ درس اخذ ضذ ٍ درس اخذ ضذ ًوبيذ يب د

ُ ٍي اس حذ هقزر تدبٍس ًنٌذ.  اخذ ضذ

  

 ُ  :  1تجصز

  ٍ ٍ يب ثِ ّش دليل ديگش هدبص ًيست ٍ دس غَست پيصغيجت دس خلسبت د  ِ ِ اٍل ّش دسس ثِ دليل حزف ٍ اضبف ٍ  ّفت آهذ، خض

َ )هيضاى تقييي ضذُ دس هبدُ  َاّذ ضذ.15حذاوثش غيجت هدبص داًطد ِ ٍ هفبد هبدُ هزوَس اخشا خ  ( هحبسج

 ُ  : 2تجصز

ُ تبثستبًي اهنبى  ِ در دٍر  پذيز ًيست. حذف ٍ اضبف

  

 حذف اضغزاري

ُ ها  : 18د

َ هي  ُ فقظ يني اس درٍس ًظزي خَد را ثب تبئيذ گزٍُ  در صَرت اضغزار داًطد ِ ثِ پبيبى ًيوسبل تحصيلي هبًذ تَاًذ تب پٌح ّفت

: ِ ِ حذف مٌذ هطزٍط ثز آًن  آهَسضي هزثَع

  هدوَع سبعبت آى درس ًجبضذ. 17/4غيجت داًطدَ در آى درس ثيص اس اٍالً: 

ٍاحذّبي ثبقيوثبًيبً:   ٍاحذ در دٍرُ ضجبًِ موتز ًطَد. 10ٍاحذ در دٍرُ رٍساًِ ٍ  12بًذُ ٍي اس تعذاد 

  

 ُ  : 19هاد

ِ دسٍس اخز ضذُ دس يه ًيوسبل حذاوثش تب لجل اص ضشٍؿ اهتحبًبت پبيبى آى ًيوسبل تٌْب دس غَستي هدبص است وِ ثٌب ثِ تطخيع   حزف ولي

ِ اداهِ تحػيل دس آ َ لبدس ث َ هشخػي تحػيلي ضَساي آهَصضي داًطگبُ، داًطد ى ًيوسبل ًجبضذ، دس ايي غَست آى ًيوسبل ثشاي داًطد

ُ است. ِ فْذُ ضَساي آهَصضي داًطگب َ ث َات هدبص تحػيل داًطد ِ ايي هشخػي دس سٌ ِ يب فذم هحبسج َاّذ ضذ .هحبسج  هحسَة خ

: ُ  تجصز

ُ تبثستبًي حذاوثش تب لجل اص ضشٍؿ اهتحبًبت آى د  ِ دسسْبي اخز ضذُ دس دٍس ُ حزف ولي ُ ثب تأييذ ضَساي آهَصضي داًطگب ٍس

 .پزيش است اهىبى



 فصل ششن 

 ارسيابي پيشزفت تحصيلي داًشجَ 

 هعيارّاي ارسيابي

  

 ُ  : 21هاد

ٍ فقبليت دس والس،  َ دس ّش دسس ثشاسبس هيضاى حضَس  ٍ اسصيبثي پيطشفت داًطد ٍ ًتبيح اهتحبًبت ثيي ًيوسبل  اًدبم فقبليتْبي آهَصضي 

َ دس آى دسس است. پبيبى ًيوسبل غَست هي ـ اسصيبثي داًطد  گيشد ٍ استبد ّش دسس هشخ

 : ُ  تجصز

 ثشگضاسي اهتحبى وتجي پبيبى ًيوسبل ثشاي ّش دسس ًؾشي الضاهي است. 

  

 ُ  : 21هاد

ٍاحذّبي وبس َ دس  َاسد صيش اًدبم هياسصيبثي پيطشفت تحػيلي داًطد ِ ه ِ ث ِ ثب تَخ  ضَد : آهَصي دس فشغ

ٍاحذ هشثَط. سفبيت اخالق اسالهي ٍ حشفِ -1-21 ٍ وبسوٌبى  ِ ثب ثيوبساى ٍ هشاخقيي  ٍ حسي ساثغ ٍ حفؼ ضئَى داًطدَيي   اي 

 ٍلت حضَس هشتت ٍ توبم -2-21

ٍاحذ هشثَط. -3-21 َاثظ  ِ عجك ض  دلت ٍ احسبس هسئَليت دس اًدبم اهَس هحَل

شُ -4-21 ِ  افضايص هْبست ٍ ْث صي دس فشغ ٍ وبسآَه ٍاحذّبي وبسآهَصي  َ اص   گيشي داًطد

ٍ وست ًوشُ الصم. -5-21 ٍاحذّب    ضشوت دس اهتحبًبت پبيبًي 

  

 ُ  :  22هاد

ِ اسصيبثي پيطشفت تحػيلي داًطدَ، ثشاسبس هفبد هٌذسج دس هبدُ  ُ تقييي هي 21ٍ  20ًتيد َ دس ّش دسس  ثِ غَست ًوش ٍ ًوشات داًطد ضَد 

 گشدد. ثِ غَست فذدي ثيي غفش تب ثيست هطخع هي

  

 ُ  :  23هاد

ٍ آسهبيطگبّي  ُ قجَلي در ّز درس ًظزي  ِ  10حذاقل ًوز ِ دسّش يه اص  ثبضذ. هي 12ٍ مبرآهَسي ٍ مبرآهَسي در عزص داًطدَيي و

َ  دسٍس اخجبسي هشدٍد ضَد، دس اٍليي فشغت ِ داًطد ٍ سدي دس وبسًبه ِ دسٍس افن اص لجَلي  ِ تىشاس آى است . ثب ايي حبل ًوشات ولي هلضم ث

ِ هيبًگيي ًيوسبل هشثَط ٍ هيبًگيي ول هٌؾَس هي  ضَد. ثجت ٍ دس هحبسج



 ُ  : 1تجصز

ِ خبي آى دسس هي َاًذ اص خذٍل دسٍس اختيبسي دس ثشًبه اگش داًطدَيي دس يه دسس اختيبسي هشدٍد ضَد، ث ِ هػَة، دسس ديگشي سا ت

ٍ هيبًگيي ول ِ هيبًگيي ًيوسبل هشثَط  َ ثجت ٍ دس هحبسج ِ داًطد ٍ سدي دس وبسًبه ِ دسٍس افن اص لجَلي   اًتخبة وٌذ. ثب ايي حبل ًوشات ولي

 ضَد. هٌؾَس هي

 ُ  : 2تجصز

ُ درٍس ًظزي ُ هستقل دارًذ، اهب ًوز ِ يل درس هحسَة  -ّز يل اس درٍس ًظزي ٍ عولي ًوز ٍ قسوت  هيعولي م ضًَذ، هعذل د

 ِ ٍ قسوت ًظزي ٍ عولي ث ِ هعذل د ِ ضزايت ّز مذام است. در صَرتي م ٍ يب يني اس آًْب اس  10ًظزي ٍ عولي ٍ ثب تَخِ ث  8ًزسذ 

 ِ ٍ قسوت ثبيذ هدذدا تنزار ضَد. 10موتز ثبضذ، ّز چٌذ هعذل ث ُ ثبضذ ّز د  رسيذ

  

 ُ  :  24هاد

َاسد استثٌبيي، ًوشُ وبسآهَصي د ُ اسائِ هيدس ه َام ثب پشٍط ِ آهَصضي هػَة ،ت ِ دس ثشًبه ٍ دسٍسي و  ِ ِ ثِ تطخيع  س فشغ ضًَذ دس غَستي و

ب دس عَل يه ًيوسبل تحػيلي هيسش ًجبضذ، ًبتوبم تلمي هي گشدد. ًوشُ ًبتوبم ثبيذ حذاوثش تب  استبد ٍ تبئيذ گشٍُ آهَصضي هشثَط، تىويل آًْ

ِ ًوشُ لغقي تجذيل گش ُ است.پبيبى ًيوسبل ثقذ ث ٍاحذ سا اخز ًوَد  َ َاّذ ثَد وِ داًطد ُ ًبتوبم دس ًيوسبلي خ  دد، ثذيْي است ثجت ًوش

  

 اعالم ًوزات

 ُ  :  25هاد

بيي ّش دسس سا حذاوثش ؽشف  ًْ ُ ٍاحذ  10استبد هَؽف است گضاسش ًوش سٍص پس اص ثشگضاسي اهتحبى آى دسس ثِ اداسُ آهَصش داًطىذُ يب 

 هشثَط تسلين ًوبيذ.

: ُ   تجصز

َ هي ُ تَسظ آهَسش، داًطد ُ  3تَاًذ حذامثز تب  پس اس اعالم ًوز ِ آهَسش داًطنذ رٍس پس اس اعالم ًتبيح اعتزاضبت خَد را متجبً ث

 اعالم مٌذ تب رسيذگي السم صَرت پذيزد.

  

 ُ  :   26هاد

ٍاحذ ريشثظ دس ّش داًطگبُ هَؽف است ًوشات داًطدَيبى سا حذاوثش ت ِ پس اص ثشگضاسي آخشيي اهتحبى اداسُ آهَصش ّش داًطىذُ يب  ٍ ّفت ب د

ُ تسلين ًوبيذ. ـ اضتجبّبت احتوبلي، ثِ آهَصش ول داًطگب ٍ سف  ّش ًيوسبل ٍ ثقذ اص سسيذگي ثِ افتشاضبت داًطدَيبى 

: ُ  تجصز

ُ غيز قبثل تغييز است. ِ آهَسش مل داًطگب ُ پس اس اعالم ث  ًوز



  

 هياًگيي ًوزات

 ُ  :  27هاد

ُ دس پبيبى ّش ًيوسبل تحػ ِ ٍ دس پبيبى دٍس َ دس آى ًيوسبل ٍ هيبًگيي ول ًوشات اٍ تب پبيبى آى ًيوسبل هحبسج يلي، هيبًگيي ًوشات داًطد

ِ ٍي ثجت هي ِ ٍ دس وبسًبه َ هحبسج  ضَد. تحػيلي ًيض، هيبًگيي ول ًوشات داًطد

 ُ  : 1تجصز

ُ آى درس ضزة هي ِ هيبًگيي ًوزات، تعذاد ٍاحذّبي ّز درس در ًوز ٍ هدوَع حبصل ضزثْب ثز تعذاد مل ضَ ثزاي هحبسج د 

ِ است تقسين هي ُ قجَلي يب هزدٍدي دريبفت داضت َ ثزاي آًْب ًوز  ضَد. ٍاحذّبيي مِ داًطد

 ُ   : 2تجصز

َاى ًيوسبل تحػيلي هحسَة ًوي ُ تبثستبًي، ثِ فٌ ُ تبثستبًي هي دٍس َ دس دٍس ِ داًطد ِ هيبًگيي  ضَد. ًوشات دسٍسي و گزساًذ، تٌْب دس هحبسج

َ هحسَة هيول دا  ضَد. ًطد

  

 ًَيسي هشزٍط ًام

 ُ  :  28هاد

َ در ّيچ ًيوسبل تحصيلي ًجبيذ موتز اس  ِ صَرت  ثبضذ در غيزايٌصَرت ًبم 12هيبًگيي ًوزات داًطد َ در ًيوسبل ثعذ ، ث ًَيسي داًطد

 هطزٍط خَاّذ ثَد. 

 ُ   :1تجصز

ِ ووتش اص  ُ سٍصاً ِ ضذُ تَسظ داًطگبُ ثشاي دٍس ٍاحذّبي اسائ ِ تقذاد  َاسدي و ِ ووتش اص  12دس ه ٍاحذ ثبضذ آى  10ٍاحذ ٍ ثشاي دٍسُ ضجبً

َاّذ ضذ.  َاى ًيوسبل هطشٍعي هحبسجِ خ َاّذ ضذ ٍليىي دس غَست وسش هيبًگيي ثِ فٌ َ هحسَة ًخ َات تحػيلي داًطد ٍ سٌ ًيوسبل خض

ِ ثِ فل َاسدي و ٍاحذّب ووتش اص دس ه ِ تقذاد  ُ سٍصاً ِ ووتش اص  12ت هطىالت داًطدَ، دس دٍس ُ ضجبً ٍاحذ ثبضذ آى ًيوسبل  10ٍاحذ ٍ دس دٍس

َاّذ ضذ. ِ خ َاى ًيوسبل هطشٍعي ًيض هحبسج ٍ دس غَست وسش هيبًگيي ثِ فٌ َ هحسَة  َات تحػيلي داًطد ٍ سٌ  خض

 ُ  : 2تجصز

 ُ ِ اس آى را در پزًٍذ ٍ يل ًسخ ِ ٍي ٍ اٍليبء اٍ متجبً اعالع دّذ  َ را ّز ثبر ث ُ هَظف است هَضَع هطزٍط ثَدى داًطد ّز داًطگب

ٍ يب اظْبر ثي  ُ ِ ٍي اس عزف داًطگب َ ضجظ ًوبيذ ثب ايي ٍصف قصَر در اخغبر ث َ اس ايي اهز هبًعي در اخزاي  داًطد اعالعي داًطد

 هقزرات ًخَاّذ ثَد.

  

ُ ه  : 29اد



ِ صَرت هطزٍط ًبم ِ ث ٍاحذ درسي در  14مٌذ حتي در ًيوسبل قجل اس مبرآهَسي در عزصِ حق اًتخبة ثيص اس  ًَيسي هي داًطدَيي م

ِ ٍ ثيص اس  ُ رٍساً ِ را ًذارد. 12دٍر ُ ضجبً  ٍاحذ درسي در دٍر

: ُ   تجصز

ِ تق ِ ث ِ ثب تَخ َاسد استثٌبيي، دس ًيوسبل لجل اص وبسآهَصي دس فشغ ٍاحذ ثيطتش اص دس ه َ اسائِ  َاثك تحػيلي داًطد ُ ٍ س ٍاحذ ثبلي هبًذ ذاد 

ِ داًطدَي هطوَل هبدُ  ُ ضَساي آهَصضي داًطگبُ است دس ّش غَست ايي تقذاد ثيص اص  29حذ همشس ث ُ  20ثِ فْذ ٍاحذ دسسي دس دٍس

 ٍ  ِ ِ ًجبيذ ثبضذ. 18سٍصاً  ٍاحذ دسسي دس دٍسُ ضجبً

  



 اخزاج داًشجَي هشزٍط

 ُ  :   31هاد

َ در دٍرُ ٍ ًيوسبل تحصيلي، اعن اس هتَالي يب هتٌبٍة ٍ  در صَرتي مِ هيبًگيي ًوزات داًطد ِ در د ٍ مبرضٌبسي ًبپيَست ّبي مبرداًي 

ِ تحصيل  ثبضذ در ّز هزحلِ 12ًيوسبل هتٌبٍة، موتز اس  4ًيوسبل هتَالي يب  3مبرضٌبسي پيَستِ در  ُ مِ ثبضذ ، اس اداه اي اس دٍر

 ضَد. هي هحزٍم

  

 ُ    : 31هاد

ُ وبسضٌبسي پيَستِ هحشٍم هي ِ ثِ لحبػ هطشٍط ضذى ثيص اص حذ اص اداهِ تحػيل دس دٍس ِ اداهِ  داًطدَيي و ِ توبيل ث ضَد ٍ يب داًطدَيي و

ـ سا ًذاسد هي ٍاحذّبي ووجَد دس  تحػيل دس آى همغ ٍ گزساًذى  ٍ همشسات هشثَط  َاًيي  ٍاحذّب هغبثك ل َاًذ پس اص تغجيك  ـ پبيييت تش ٍ  همغ

ِ تحػيلي خَد فبسك التحػيل ضَد. ُ وبسداًي سضت َاثظ هشثَط، دس دٍس  ثب سفبيت سبيش ض

 ُ  : 1تجصز

ـ پبييي ِ همغ َ هي دس غَستي و ُ دايش ًجبضذ داًطد َ دس آى داًطگب ِ داًطد ـ وبسداًي  تش سضت ِ همغ َاًذ پس اص اخز پزيشش اص داًطگبُ ديگشي و ت

ِ هشثَط دس آى دايش است َ تَسظ داًطگبُ همػذ غبدس هي اداهِ تحػيل دادُ ٍ فبسك سضت  ضَد. التحػيل ضَد. هذسن تحػيلي داًطد

 ُ   : 2تجصز

ـ پبييي َ دس همغ ِ تحػيلي داًطد ِ سضت َ هي دسغَستي و ٍ دايش ًذاضتِ ثبضذ. داًطد ِ هػَة  ِ  تش، ثشًبه ُ آهَصضي هشثَط، ث َاًذ ثب ًؾش گشٍ ت

ِ س يىي اص سضتِ ـ پبيييّبي هَخَد ًضديه ث ُ ديگش، تغييش سضتِ دّذ ٍ پس اص تغجيك  ضتِ تحػيلي خَد ، دس همغ تش دس آى داًطگبُ يب داًطگب

ِ خذيذ فبسك ـ وبسداًي سضت ٍاحذّبي ووجَد دس همغ ِ خذيذ هغبثك همشسات هشثَط ٍ گزساًذى  ِ سضت التحػيل ضَد. ثذيْي است  ٍاحذّب ثب ثشًبه

ٍاحذّب ٍ تقييي دسٍس ووجَد، ثش ِ تغجيك  ُ است. حذاوثش فشغت هدبص خْت اخز پزيشش اص داًطگبُ  و ُ آهَصضي داًطگبُ پزيشًذ فْذُ گشٍ

 ثبضذ. ديگش يه ًيوسبل هي

  

 ُ  :  32هاد

ِ ثِ دليل هطشٍط ضذى ثيص اص حذ اص اداهِ تحػيل هحشٍم هي َ تقْذاتي وِ دس دٍساى تحػيل سپشدُ  داًطدَيي و ضَد، دس غَست اًدبم يب لغ

َاًذ ثش است، هي ِ خَد ت ِ هَسد فالل ِ لجلي خَد، دس آصهَى سشاسشي ضشوت وٌذ ٍ دس غَست لجَلي دس سضت اي تحػيل هدذد ثِ غيش اص سضت

ُ هي ِ خذيذ تغجيك دادُ ٍ عجك  اداهِ تحػيل دّذ. داًطگبُ پزيشًذ ِ سضت ُ است، ثب ثشًبه ِ لجلي گزساًذ َ دس سضت ٍاحذّبيي سا وِ داًطد َاًذ  ت

َاثظ ايي آييي ِ ثقضي ي ض ب سا ثپزيشد. ًبه  ب توبم آًْ



 فصل ّفتن 

 هزخصي تحصيلي ٍ اًصزاف اس تحصيل

 هزخصي تحصيلي

 ُ  : 33هاد

َ هي ِ حذامثز ثزاي  تَاًذ پس اس گذراًذى يل ًيوسبل تحصيلي در ّز يل اس دٍرُ داًطد ٍ مبرضٌبسي ًبپيَست ًيوسبل ٍ  1ّبي مبرداًي 

ِ ثزاي مبرضٌبسي   در دٍرُ ُ مٌذ. 2پيَست  ًيوسبل هتَالي يب هتٌبٍة اس هزخصي تحصيلي استفبد

ِ هي ُ ضجبً َاًٌذ دس ّش يه اص دٍسُ داًطدَيبى دٍس ِ حذاوثش ثشاي  ت ٍ وبسضٌبسي ًبپيَست ٍ دس دٍسُ 2ّبي وبسداًي  ّبي وبسضٌبسي  ًيوسبل 

َالي يب هتٌبٍة، اص هشخػي تحػيلي استفبدُ وٌٌذ. 3پيَستِ حذاوثش ثشاي   ًيوسبل هت

  

 ُ  :  1تجصز

ُ هي  َ دس اٍليي ًيوسبل تحػيلي، ثب ضَساي آهَصضي داًطگب َافمت ثب هشخػي تحػيلي داًطد  ثبضذ. ه

 ُ  : 2تجصز

ُ هحسَة هي  َ در ّز دٍر  ضَد. هذت هزخصي تحصيلي خشٍ حذامثز هذت هدبس تحصيل داًطد

  

 ُ  : 34هاد

ٍ ّفتِ قجل اس ضزٍع ًبم  ِ صَرت متجي ٍ حذاقل د ُ  تقبضبي هزخصي تحصيلي ثبيذ ث ِ ادار َ ث ًَيسي در ّز ًيوسبل تَسظ داًطد

ُ تسلين گزدد.  آهَسش داًطنذ

  ُ  : 1تجصز

ِ ضَد، تػوين  ِ تمبضبي هشخػي تحػيلي خبسج اص صهبى همشس اسائ ُ ضَساي آهَصضي داًطگبُ است. چٌبًچ  گيشي ثِ فْذ

 ُ   : 2تجصز

ُ هَؽف است پس اص وست ًؾش اص داًطىذُ ريشثظ لجل اص اتوبم هْلت ًبم َ سا وتجبً ثِ  اداسُ آهَصش داًطگب َاست داًطد َافمت ثب دسخ ًَيسي ه

 ٍي اثالك ًوبيذ.

 ُ  : 3تجصز

َ هي  ُ داًطد  ثبضذ.  عَاقت ًبضي اس هزخصي تحصيلي ثز عْذ

  

 ُ  :  35هاد



 ِ ِ سضتِداًطدَيبى صى ثبسداس ضبغل ث َاثظ ٍ همشسات اص يه ًيوسبل هشخػي  پضضىي، هي ّبي فلَم تحػيل دس ولي َاًٌذ ثب سفبيت سبيش ض ت

َات تحػيلي استفبدُ ًوبيٌذ.  صايوبى، ثذٍى احتسبة دس سٌ

  

 ُ  : 36هاد

ُ ثبضذ هي ِ تآييذ ضَساي پضضىي ٍ ضَساي داًطگبُ سسيذ ب ث ِ آًْ ٍ فزس پضضىي هَخ َاّي  ِ گ َاًٌذ داًطدَيبًي و اص حذاوثش يه ًيوسبل  ت

َات استفبدُ ًوبيٌذ.  هشخػي ثذٍى احتسبة دس سٌ

 هزخصي تحصيلي ّوسز داًشجَي بَرسيِ ٍ ّوسز كاركٌاى دٍلت

 ُ  :  37هاد

ِ خبسج اص وطَس افضام هي َاى ّوشاُ ث ِ ثِ فٌ َاى ّوسش يىي اص وبسوٌبى دٍلت يب ّوسش يىي اص داًطدَيبى ثَسسي ِ ثِ فٌ ضَد  داًطدَيي و

َا هي ُ ت ُ فالٍُ ثش استمبدُ اص هيضاى هشخػي هدبص دس عَل دٍس ِ حىن هأهَسيت ّوسش ٍ ثِ تطخيع ٍ تأييذ ضَساي آهَصضي داًطگب ًذ ثب اسائ

شُ 4تحػيل تب  َات ْث  هٌذ گشدد. سبل ديگش ًيض اص هشخػي تحػيلي ثذٍى احتسبة دس سٌ

  

 انصراف از تحصيل

 ُ  :  38هاد

 ُ ُ يب داًطنذ ُ آهَسش داًطگب ِ ادار ِ ثبضذ ثبيذ درخَاست اًصزاف خَد را ضخصبً ث ِ اًصزاف اس تحصيل داضت ِ توبيل ث داًطدَيي م

َ هدبس است فقظ ثزاي ينجبر حذامثز تب يل هبُ قجل اس پبيبى ّوبى ًيوسبل تقبضبي اًصزاف خَد را پس ثگيزد،  تسلين ًوبيذ. ايي داًطد

ِ را ًذارد. ت حنن اًصزاف اس تحصيل ٍي صبدر هيپس اس اًقضبي ايي هْل ِ تحصيل در آى رضت  ضَد ٍ پس اس آى حق اداه

 : ُ  تجصز

ِ تقْذات لبًًَي دٍساى   َاّذ هذاسن تحػيلي خَد سا دسيبفت ًوبيذ هَؽف است ثِ ولي ِ ثخ داًطدَي هٌػشف اص تحػيل چٌبًچ

 تحػيل فول ًوبيذ.

  

 


