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 امه آمىزشی خالصه ای از مهم ترین نکات آئین ن
 نکات مهم :

 
 ّاحذ درطی  32قطغ کارشٌاطی ارشذ تا گذراًذى رّاًشٌاطی ػوْهی هَ تداًشدْیاى رش -1

 .فارؽ التحظیل هیشًْذ

تٌا تَ تشخیض کویتَ تخظظی تکویلی اگز گذراًذى درّطی تؼٌْاى خثزاًی تزای داًشدْ ضزّری  -2

ّاحذ تز اطاص تزًاهَ هظْب اضافَ تز  12تشخیض دادٍ شْد ّی هکلف اطت آى درّص را تاطقف 

کلیَ . )تٌا تَ ًظز کویتَ تخظظی تکویلی هْطظَ ُای درطی هقزر در دّرٍ را تگذراًذّاحذ

 . (ظتی درص هتْى تخظظی پیش را اخذ ًوایٌذداًشدْیاى تای

  12حذاقل ًوزٍ قثْلی در ُز درص اػن اس درّص دّرٍ یا خثزاًی در دّرٍ کارشٌاطی ارشذ  -3

 هی تاشذ . 

 دّ طال هؼادل چِار ًین طال تحظیلی هی تاشذ . طْل دّرٍ کارشٌاطی ارشذ ًاپیْطتَ  -4



داًشدْ هْظف اطت پض اس پایاى ًیوظال اّل ّ قثل اس شزّع ًیوظال طْم تحظیلی هْضْع پایاى  -5

ًاهَ خْد را تا ًظز اطتاد راٌُوا اًتخاب کٌذ . هْضْع پایاى ًاهَ پض اس تاییذ کویتَ تحظیالت تکویلی 

 قطؼیت هی یاتذ . 

 هذرک هؼادل کارشٌاطی تزای ّرّد تَ دّرٍ کارشٌاطی ارشذ فاقذ اػتثار اطت .  -6

 .تغییز رشتَ، اًتقال ّ هیِواًی در دّرٍ کارشٌاطی ارشذ هوٌْع اطت -7

حتظاب ّاحذپایاى ًاهَ ، تزحظة ا تؼذاد کل ّاحذُای درطی دّرٍ کارشٌاطی ارشذ ًاپیْطتَ تا -8

 ّاحذ اطت . 23ّ حذاکثز  28رشتَ حذاقل 

ّاحذ درطی اس درّص خثزاًی ، یک ًیوظال تحظیلی تطْل هذت                                   12اسای ُز تَ  -9

 تحظیل داًشدْ افشّدٍ هیشْد .

ّاحذ درطی را  14تا  8داًشدْی دّرٍ کارشٌاطی ارشذ هداس اطت در ُز ًیوظال تحظیلی تیي  -10

ّاحذ  16اًتخاب کٌذ ّ در هْارد  اطتثٌایی تا طالحذیذ کویتَ تحظیالت تکویلی ایي تؼذاد هی تْاًذ تَ 

 افشایش یاتذ .

 ّاحذ درطی تالهاًغ اطت .  8فقظ در آخزیي ًیوظال تحظیلی ، ًام ًْیظی داًشدْ در کوتز اس   -11

 حضىر و غیاب

دوْع طاػات آى درص تداّس کٌذ ؛ در غیز ایٌظْرت ه 17/3غیثت داًشدْ در ُز درص ًثایذ اس  -1

 ًوزٍ داًشدْ در آى درص طفز هی شْد . 

 غیثت غیزهْخَ در ُز درص هْخة گزفتي ًوزٍ طفز تزای آى درص اطت .  -2

در طْرتیکَ غیثت داًشدْ در اهتحاى اس ًظز داًشگاٍ هْخَ تشخیض دادٍ شْد ، درص هشتْر  -3

 حذف هی شْد . 

ًْع حذف در دّرٍ کارشٌاطی ارشذ فقظ حذف پششکی ، پض اس تاییذ گْاُی یادآّر هی شْد کَ  -4

 پششکی تْطیلَ پششک هؼتوذ داًشگاٍ هی تاشذ .

ُا )اػن اس دّلتی ّ غیزدّلتی( هوٌْع  تحظیل ُوشهاى در دّرٍ کارشٌاطی ارشذ در هْطظَ -5

  .اطت

 یآمىزش اتتخلف

 

خؼل، تقلة،  ،ی)طزقت ػلو یًاهَ اقذام تَ تخلف ػلو اىیپا يیتذّ يیداًشدْ در ح چٌاًچَ -1

هحزّم ّ  لیهْطظَ اثثات شْد، اس اداهَ تحظ یهْضْع اس طْ يی( کٌذ ّ ازٍیّ غ یتزدار یکپ

 کٌذ. یه افتیگذراًذٍ در یتز تؼذاد ّاحذُا یهثٌ یطزفا گْاُ

هْطظَ، هٌدز تَ اتطال  یًاهَ اس طْ اىیداًشدْ پض اس اتوام پا یّ اثثات تخلف ػلو احزاس -2

 طادر شذٍ خْاُذ شذ. یلیهذرک تحظ

هْطظَ، هٌدز  یًاهَ اس طْ اىیرّس دفاع قاتل قثْل اس پا ،یداًش آهْختگ خیتارُز گًَْ تغییز در  -3

 طادر شذٍ خْاُذ شذ. یلیتَ اتطال هذرک تحظ

 

 طىل دوره ، مرخصی تحصیل و انصراف از تحصیل



  

 طال اطت . 2طْل دّرٍ کارشٌاطی ارشذ ًاپیْطتَ   -1

داًشدْی دّرٍ کارشٌاطی ارشذ هی تْاًذ حذاکثز تزای یک ًین طال تحظیلی ، تا کظة  -2

 هْافقت داًشگاٍ اس هزخظی تحظیلی اطتفادٍ کٌذ .

 هذت هزخظی تحظیلی خشّ طٌْات تحظیلی داًشدْ هحظْب هی گزدد . -3

داًشگاٍ حتی تزای یک ًیوظال ، تزک تحظیل ًوایذ اس در طْرتیکَ داًشدْ تذّى کظة هْافقت  -4

 اداهَ تحظیل هحزّم هی شْد .  

در شزایظ خاص، حذف یک یا توام درص یک ًیوظال تحظیلی یا درخْاطت کتثی داًشدْ ّ  -5

 .تاییذ هْطظَ قثل اس شزّع اهتحاًات ّ تا رػایت ّ احتظاب در طٌْات تحظیلی اهکاًپذیز اطت

ُز دلیل اس تحظیل اػالم اًظزاف ًوایذ . در ایي طْرت تایذ درخْاطت خْد داًشدْ هی تْاًذ تَ   -6

را هثٌی تز اًظزاف تَ داًشگاٍ تظلین ًوایذ . چٌاًچَ داًشدْ تؼذ اس یک هاٍ درخْاطت خْد را 

 پض ًگیزد ، آى داًشگاٍ ًظثت تَ طذّر گْاُی اًظزاف اقذام هی ًوایذ . 

 ارزشیابی

حذاقل ًوزٍ قثْلی در ُز درص اػن اس درّص دّرٍ ّ درّص خثزاًی در دّرٍ کارشٌاطی ارشذ  -1

 اطت . 12

 14هیاًگیي ًوزات درّص داًشدْ در دّرٍ کارشٌاطی ارشذ در ُز ًیوظال تحظیلی ًثایذ اس  -2

تاشذ، داًشدْ  ۴۱کوتز اس  یلیتحظ وظالیًوزات داًشدْ در ُز ً يیاًگی. چٌاًچَ هکوتز تاشذ

اگز هیاًگیي ًوزات داًشدْ در دّ ًیوظال تحظیلی ّ  شْد یه یهشزّط تلق وظالیدر آى ً

تاشذ ، آى داًشدْ اس اداهَ تحظیل هحزّم هی شْد. ًوزٍ درّص پیش ًیاس یا خثزاًی  14کوتز اس 

تحظیلی ّ هیاًگیي در کارًاهَ خذاگاًَ ثثت هی شْد ؛ اها در احتظاب هیاًگیي ًوزات ًیوظال 

 کل ًوزات داًشدْ هٌظْر ًوی شْد . 

 کوتز 14داًشدْیی کَ پض اسگذراًذى کلیَ ّاحذُای درطی دّرٍ، هیاًگیي کل ًوزات اّ اس  -3

ّاحذ اس  16تاشذ ، در طْرتیکَ حذاکثز هذت هداس تحظیل ّی تَ پایاى ًزطیذٍ تاشذ هی تْاًذ تا  

گزفتَ اطت ، فقظ در یک ًیوظال تحظیلی تکزار کٌذ ّ در  14درّطی را کَ در آًِا ًوزٍ کوتز اس

 ّ طْرت خثزاى کوثْد هیاًگیي کل ، فارؽ التحظیل شْد ّ در طْرت ػذم هْفقیت اخزاج هی تاشذ

 هذرک هؼادل دادٍ ًوی شْد . 

هْطظَ،  ضیتَ تشخ وظالیُز ً اىیداًشدْ در پا واًذٍیتاق ای یاًتخات یکَ ّاحذُا یدر طْرت -4

 يیطْرت ا يیتزطذ در ا یّاحذ درط ۸هْخَ ّ خارج اس ارادٍ داًشدْ تَ کوتز اس  لیتٌا تَ دال

 يیاًگیشْد، اها ه یهحظْب ه یّ یلیکاهل در طٌْات تحظ وظالیً کیتَ ػٌْاى  وظالیً

 اطت. زیتاث یوظال در هشزّط شذى داًشدْ تیً يیًوزات ا

 پایان نامه

تِیَ پایاى ًاهَ آخزیي تخش دّرٍ کارشٌاطی ارشذ اطت کَ طی آى داًشدْ هْظف اطت در   -1

 یک سهیٌَ هزتْط تَ رشتَ تحظیلی خْد سیز ًظز اطتاد راٌُوا تَ تحقیق ّ تتثغ تپزداسد . 

اطتاد راٌُوا ، تا پیشٌِاد داًشدْ ، هْافقت اطتاد ّ تاییذ کویتَ تحظیالت تکویلی اس اػضای   -2

 داًشگاٍ یا خارج اس داًشگاٍ تا حذاقل هزتثَ اطتاد یاری تؼییي هی گزدد . ُیات ػلوی



داًشدْ هْظف اطت پض اس پایاى ًیوظال اّل ّ قثل اس شزّع ًیوظال طْم تحظیلی هْضْع   -3

پایاى ًاهَ خْد را تا ًظز اطتاد راٌُوا اًتخاب کٌذ . هْضْع پایاى ًاهَ پض اس تاییذ کویتَ 

 تحظیالت تکویلی قطؼیت هی یاتذ . 

درخَ ًوزٍ ای تؼلق هی  پایاى ًاهَ تْطظ ُیات داّراى در پٌح درخَ ارسشیاتی شذٍ ّ تَ ُز -4

 .ثَ هی شْد گیزد ّ ایي ًوزٍ در هیاًگیي کل ًوزات داًشدْ هحاط

 زیّ تَ شزذ س یفیآى تَ طْرت ک یاتیشْد ّ ارسش یکل هحاطثَ ًو يیاًگیًاهَ در ه اىیًوزٍ پا

 :شْد یاًدام ه

 ی(، ػال۴۸-۴۸.۱۱خْب ) یلی(، خ۴۱-۴۹.۱۱(، خْب )۴۱-۴۹.۱۱(، هتْطظ )۴۱)کوتز اس  هزدّد

(19-20) 

ّ  یگذراًذٍ آهْسش یتز اطاص ّاحذُا ۴۱کل حذاقل  يیاًگیداشتي ه ،یداًش آهْختگ هالک -5

در طْرتیکَ پایاى ًاهَ ، اس ًظز ُیات داّراى ، غیز قاتل قثْل تشخیض ًاهَ اطت. اىیدفاع اس پا

ر طْرت ػذم تداّس اس حذاکثز هذت هداس تحظیل ّی ، پایاى ًاهَ ددادٍ شْد ، داًشدْ هی تْاًذ 

 .داّراى تؼییي هی کٌٌذ دفاع ًوایذخْد را کاهل ّ تار دیگز در سهاًی کَ ُیات 


