آییي ًاهِ آهَصضی
ًظام دسسی
هادُ ّ :44ش دسس اص ًظش استثاط تا دسس یا دسٍس دیگش تِ دٍ صَست ٍاتستِ ٍ هستقل تقسین هی ضَد.
 :4-44دسس هستقل دسسی است کِ اًتخاب آى هٌَط تِ گزساًذى دسس دیگشی ًیست.
 :2-44دسس ٍاتستِ :دسسی است کِ اًتخاب آى تا دسس یا دسٍس دیگشی هالصهِ داسد .دسٍس ٍاتستِ تِ دسٍس پیطٌیاص ٍ دسٍس ّوٌیاص تقسین هی
ضَد.
 :3-44دسس پیطٌیاص :دسسی است کِ دسک هغالة آى تشای یادگیشی دسس یا دسٍس دیگشی کِ ٍاتستِ آى ًاهیذُ هی ضَد هالصهِ داسد ٍ تایذ
قثل اص آى دسس یا دسٍس اسائِ هی گشدد.
 :4-44دسٍس ّوٌیاص :دسٍسی ّستٌذ کِ تایذ تا ّن دس یک ًیوسال یا دٍسُ تاتستاى اسائِ گشدًذ.

تؼذاد ٍاحذّای دسسی ٍ عَل هذت تحصیل
هادُ  :49تؼذاد ٍاحذّای اًتخاتی داًطدَی توام ٍقت دس یک ًیوسال تحصیلی ًوی تَاًذ اص ٍ 42احذ کوتش ٍ اص ٍ 22احذ تیطتش تاضذ.
تثصشُ  :2دس هَاسدی کِ داًطدَ تشای فشاغت اص تحصیل حذاکثش ٍ 24احذ دسسی تاقی هاًذُ داضتِ تاضذ ،حتی اگش دس تشم قثل هطشٍط ضذُ تاضذ
تا ًظش گشٍُ آهَصضی ٍاحذ هی تَاًذ توام ٍاحذّای دسسی تاقیواًذُ سا ٍلَ ایٌکِ دس تیي آًْا دسٍس پیطٌیاص ٍخَد داضتِ تاضذ دس یک ًیوسال
اًتخاب ٍ تگزساًذ.
تثصشُ  :5داًطدَیی کِ هیاًگیي ًوشات ًیوسال اٍ  47یا تیطتش تاضذ ،هطشٍط تش ایٌکِ تؼذاد ٍاحذّایی کِ داًطدَ اًتخاب ًوَدُ ٍ دس اهتحاًات
پایاى تشم آًاى ضشکت ٍ ًوشُ اخز کشدُ اص حذاقل تؼییي ضذُ دس آى ًظام آهَصضی کوتش ًثاضذ هی تَاًذ دس ًیوسال تؼذ تا ٍ 24احذ دسسی سا
اًتخاب کٌذ.

دسس هؼشفی تِ استاد
هادُ  :22چٌاًچِ داًطدَ دس یک ًیوسال یا دٍسُ تاتستاى تشای فشاغت اص تحصیل حذاکثش دٍ دسس ًظشی تِ اسصش حذاکثش ٍ 4احذ تاقیواًذُ
داضتِ تاضذ هی تَاًذ تشای یکثاس خاسج اص تقَین داًطگاّی اًتخاب ًوَدُ ٍ دس فشصتی کِ اص عشف گشٍُ آهَصضی هشتَط تؼییي هی ضَد دسس یا
دسٍس هضتَس سا اص عشیق هؼشفی تِ استاد حذاکثش دس ّواى ًیوسال یا آى دٍسُ تاتستاًی تگزساًذ ٍ دس صَست ػذم هَفقیت دس ّش دسسً ،وشُ آى
حزف(تالاثش) هی گشدد ٍ تذٍى ًیاص تِ اًتخاب ٍاحذ هدذد هی تَاًذ دس پایاى آى ًیوسال تا سایش داًطدَیاى اهتحاى دّذ.
تثصشُ  :3ضْشیِ دسٍس هَضَع ایي هادُ ضاهل ًصف ضْشیِ ثاتت تِ اضافِ ضْشیِ هتغیش دسس یا دسٍس هشتَط خَاّذ تَد.

دسٍس ٍصایای حضشت اهام (سُ) ٍ آضٌایی تا قشآى کشین
هادُ  : 24اًتخاب دسس ٍصایای حضشت اهام (سُ) ٍ آضٌایی تا قشآى کشین خضء هداص ٍاحذّای دسسی یک ًیوسال یا دٍسُ تاتستاًی هحاسثِ ًوی
ضَد ٍ داًطدَ هی تَاًذ ػالٍُ تش دسس یا دسٍس ًظشی هَضَع هادُ  22آًْا سا اًتخاب ٍ تگزساًذ.

ٍاحذّای دسسی دٍسُ تاتستاى
هادُ  :27حذاکثش ٍاحذّای اًتخاتی هداص تشای دٍسُ تاتستاًی ٍ 42احذ است ٍ تشای داًطدَیاًی کِ دس تاتستاى فاسؽ التحصیل هی گشدًذ 42
ٍاحذ هی تاضذ.
تثصشُ  :3ضْشیِ دٍسُ تاتستاى تشاتش ًصف ضْشیِ ثاتت ًیوسالی تِ ػالٍُ ضْشیِ ّای هتغیش دسٍس اًتخاتی هی تاضذ .

حضَس ٍ غیاب داًطدَ
هادُ  :34غیثت غیش هَخِ داًطدَ دس تیص اص سِ ضاًضدّن ساػات ّش یک اص دسٍس ًظشی  ،ػولی یا ًظشی -ػولی ،کاسآهَصی ٍ کاسٍسصی تا حذ
سِ دسس دس عَل ًیوسال هَخة حزف آى دسٍس خَاّذ ضذ ٍلی تشای تیص اص سِ دسس ًوشُ دسس صفش دس آى دسس یا دسٍس هٌظَس هی
گشدد.

غیثت دس خلسِ اهتحاى
هادُ  :35غیثت هَخِ دس خلسِ اهتحاى ّش دسس ٍ ًیض غیثت غیش هَخِ تا  3دسس هَخة حزف آى دسس یا دسٍس هی ضَد.
تثصشُ  -4غیثت غیشهَخِ دس خلسِ اهتحاى تیص اص  3دسس تِ هٌضلِ ًوشُ صفش دس اهتحاى آى دسس یا دسٍس خَاّذ تَد.

حزف اضغشاسی
هادُ  :37د اًطدَ هی تَاًذ تا پٌح ّفتِ قثل اص پایاى ًیوسال تحصیلی فقظ یکی اص دسس ّای ًظشی یا ػولی یا ػولی ً -ظشی خَد سا حزف کٌذ
هطشٍط تش ایٌکِ ٍاحذّای دسسی تاقی هاًذُ ٍی اص حذاقل هداص ( ٍ 42احذ) کوتش ًطَد.

حزف کلیِ ٍاحذّای اًتخاتی دس یک ًیوسال(حزف تشم)
هادُ  :38حزف کلیِ ٍاحذّای اًتخاتی دس یک ًیوسال تٌْا دس صَستی هداص است کِ داًطدَ تِ تطخیص ضَسای آهَصضی ٍاحذ داًطگاّی ری
ستظ قادس تِ اداهِ تحصیل دس آى ًیوسال ًثاضذ دس ایي حال ًیوسال هضتَس تِ ػٌَاى هشخصی تحصیلی هحسَب هی گشدد.

حذاقل ًوشُ قثَلی
هادُ  :44حذاقل ًوشُ قثَلی دس ّش دسس اص دسٍس  ( 42استثٌائا دسس آضٌایی تا قشآى کشین  )42هی تاضذ.

دسس ًا توام
هادُ  :43دس هَاسدی هاًٌذ دسٍس پشٍطُ ًْایی ،کاسآهَصی ،کاسٍسصی ،ػولیات صحشایی دس صَستی کِ تِ تطخیص استاد ٍ تاییذ گشٍُ آهَصضی
هشتَط تکویل آًْا دس عَل هذت تؼییي ضذُ کِ ریال دسج هی گشدد هیسش ًثاضذ آى دسس  ،یا دسٍس ًا توام تلقی ضذُ ٍ حزف هی گشدد
ٍ داًطدَ هَظف است تا ًظش گشٍُ دس ًیوسال تؼذ هدذدا اًتخاب ٍ حتی االهکاى تا ّواى استاد تگزساًذ.
چٌاًچِ دسٍس هَضَع هادُ  43دس ًیوسال دٍم سال تحصیلی اسائِ گشدد دس صَست لضٍم تِ داًطدَ فشصت دادُ ضَد کِ تذٍى ثثت ًام هدذد
حذاکثش تا پایاى دٍسُ تاتستاى تکویل ٍ ػشضِ کٌذ اها اگش دس دٍسُ تاتستاى یا ًیوسال اٍل اسائِ گشدد حذاکثش تا پایاى ًیوسال اٍل تکویل ٍ تحَیل
ًوایذ.

ًام ًَیسی هطشٍط
هادُ  :45هیاًگیي ًوشات داًطدَ دس ّش ًیوسال ًثایذ کوتش اص  42تاضذ ،دس غیش ایي صَست هطشٍط هحسَب ٍ ًام ًَیسی داًطدَ دس ًیوسال تؼذ تِ
صَست هطشٍط خَاّذ تَد.
تثصشُ  :4داًطدَیی کِ تِ صَست هطشٍط ًام ًَیسی هی کٌذ ،خض دس آخشیي ًیوسال تحصیلی حق اًتخاب تیص اص ٍ 44احذ دسسی دس آى ًیوسال
سا ًذاسد.
تثصشُ ً :2یوسالی کِ دس آى ،داًطدَ تِ ّش دلیل تؼذاد ٍاحذ دسسی کوتش اص حذاقل هقشس دس هادُ  49اًتخاب کشدُ تاضذ ،تِ ػٌَاى یک ًیوسال
تلقی هی گشدد.
تثصشُ  : 3دٍسُ تاتستاًی تِ ػٌَاى ًیوسال تحصیلی هحسَب ًوی ضَد اها دس پایاى دٍسُ تاتستاى هیاًگیي آى دٍسُ ٍ هیاًگیي کل ،هاًٌذ ًیوسال ّای
تحصیلی تؼییي هی گشدد.

تثصشُ  :4اداسُ آهَصش ّش ٍاحذ داًطگاّی تایذ قثل اص ضشٍع ثثت ًام ّش ًیوسال هشاتة هطشٍعی سا تِ داًطدَی هطشٍط ،خاًَادُ اٍ ٍ گشٍُ
آهَصضی هشتَط اػالم ًوایذ.

داًطدَی هطشٍط
هادُ  :46داًطدَیاًی کِ دس دٍ ًیوسال اػن اص هتَالی یا هتٌاٍب هطشٍط ضًَذ دس صَستی کِ "هیاًگیي ًوشات ًیوسالی آًاى کوتش اص  42تاضذ"
اخشاخی تلقی هی گشدًذ.
تثصشُ  -3چٌاًچِ داًطدَیاى هقغغ کاسداًی ٍ 62 ،احذ دسسی سا (تذٍى احتساب دسٍس ٍصایای حضشت اهام (سُ) ،آضٌایی تا قشآى کشین پیطٌیاص
داًطگاّی ٍ دسٍس خثشاًی ) گزساًذُ ٍ دس ضشف اخشاج قغؼی قشاس گشفتِ تاضٌذ دس صَست داضتي هیاًگیي کل  ٍ 42یا تاالتش هی تَاًٌذ تا هقغغ
دٍسُ کاسداًی اداهِ تحصیل دٌّذ.

هشخصی تحصیلی
هادُ  :48داًطدَ هی تَاًذ دس دٍسُ کاسداًی حذاکثش دٍ ًیوسال اص هشخصی تحصیلی استفادُ کٌذ.

اًصشاف اص تحصیل
هادُ  :52داًطدَ دس صَست توایل هی تَاًذ دسخَاست اًصشاف اص تحصیل ًوایذ  .داًطدَی هٌصشف اص تحصیل تایذ ّضیٌِ اًصشاف سا تشاتش آخشیي
دستَسالؼول هشتَط تپشداصد .داًطدَی اًصشافی هی تَاًذ تِ فاصلِ سِ هاُ اًصشاف خَد سا پس تگیشد دس غیش ایٌصَست ٍاحذ داًطگاّی تایذ حکن
اًصشاف سا صادس ٍ تِ داًطدَ اتالؽ ًوایذ( .صذٍس حکن اًصشاف قثل اص گزضت  3هاُ تا دسخَاست کتثی داًطدَ ٍ ٍلی اٍ تالهاًغ است).
هادُ  :54تشک تحصیل یا ػذم هشاخؼِ داًطدَ تِ ٍاحذ داًطگاّی (تذٍى اخز هشخصی) دس یک ًیوسال اًصشاف اص تحصیل هحسَب هی ضَد ٍ
داًطدَی هٌصشف حق اداهِ تحصیل سا ًخَاّذ داضت.

هقشسات هْواًی
هادُ  : 55دس هَاسدی کِ ٍاحذ داًطگاّی هثذا ًتَاًذ تؼضی اص دسٍس الضاهی دٍسُ سا دس یک ًیوسال هؼیي ػشضِ ًوایذ ،داًطدَ هی تَاًذ تا
صالحذیذ ٍاحذ داًطگاّی هثذا ٍ هَافقت ٍاحذ داًطگاّی هقصذ فقظ تشای یک تاس دس عَل دٍسُ تحصیل  ،کوتش اص حذاقل ٍاحذّای دسسی
هداص تؼییي ضذُ ( ٍ 44احذ) دس یک ًیوسال سا دس ٍاحذ یا ٍاحذّای دیگش داًطگاّی تگزساًذ  .دس ایي حال داًطدَ هَظف تِ پشداخت ضْشیِ
ثاتت تِ ػالٍُ ضْشیِ هتغیش دسٍس اًتخاتی دس ٍاحذ هثذا سا تِ ٍاحذ هثذا ٍ ضْشیِ هتغیش دسٍسی سا کِ دس ٍاحذ هقصذ اًتخاب هی ًوایذ تِ ٍاحذ
هقصذ هی تاضذ.

