فصل اول  -تعاریف کلی
آموزش در تمام دانشگاه هاا ششاور منی ار ناا نواام اسا .ا اظا در نواام اسا .ارزش هاا در
در

جی.ه ش.ه قنولر یا ع.م قنولر در یک در

نه هما در

ناا تیا.اد اسا.ها آ

مح .د مرشودا

واحددد سر:ددی هااا اساا .در اارر مااا.ار یااا می ا ا در اار ا ااظ شااه میاااد آ نااه ااور نوااا  16اااعظر عم اار یااا
آزمایشااگاهر  32اااعظر شارهاااهر  48اااعظ درلااو یااک نیملااا تح اای ر طتااام لن اق نانامااه م ااور شااورا عااالر
نانامهری

ت.ریس مرشودا

:ددال تیص د لی ها ااا تح اای ر شااامی د نیملااا تح اای ر طتااام

یااک د ره تانلاایانر طتااام تانلاایا

ا ااظا یااک

نیملا تح ی ر نه م 16 .هییه یک د ره تانلیانر نه م 6 .هییه آموزش ا ظا
سرس جبرانی در ر ا اظ شاه ناه تشاگیو هاا ه آموزشارر ه رانا .آ نااا ر اا شمناود داناد یاا م اار دانشاجور در
آغاز د ره تح ی ر مانوط ضا ر ا ظا
سوره های تیص لی
سوره کارسانی پ و:ته د ره تح ای ر شاه اس از د ره میو اغه آغااز مارشاود شاامی دانادآموخیگاانر ا اظ شاه نا.
ه ران .د ره یددانشگاهر ارد د ره شاردانر ش.هان.ا
سوره کددارسانی ناپ و:ددته د ره تح ای ر شااه ااس از د ره میو اغه آغاااز ماارشاود شااامی داناادآموخیگاانر ا ااظ شاه نااا
ه ران .د ره یددانشگاهر ارد د ره شاردانر ش.هان.ا
سوره کارشنا:ی پ و:دته د ره تح ای ر شاه اس از د ره میو اغه آغااز مارشاود

اس از ه رانا .تیا.اد اسا .م اور

زار ع وم در رشیه مورد نوار نه دریا ظ م.رک شارش ا ر م ی ر مرشودا
سوره کارشنا:ددی ناپ و:ددته د ره تح اای ر شااه ااس از د ره شاااردانر ط یو اایه نا یو اایه آغاااز ماارشااود

ااس از

ه ران .تی.اد اس .م ور زار ع وم در رشیه مورد نوار نه دریا ظ م.رک شارش ا ر م ی ر مرشودا
سانش آموخته اد ا ظ شاه ییار از د رههاا تح ای ر را ناا مو ایاظ ناه ایاا ر اان.ه نااناا ضاوان میای هاواهر یاا
م.رک تح ی ر مانوط را دریا ظ نمای.ا
فصل سوم – شرایط وروس و ثبت نام
یا یااه شاا.ها آزمااو

ر د ر موظی اا .در م اظهااایر شااه تو ا دانشااگاه اع ا م ماارشااودر نااا درد ااظ داشاای ماا.ارک

موردنیاااز ناااا تنااظ نااام مااجیااه نمای اا.ا عاا.م مااجیااه ناااا تنااظ نااام در نگلاایی نیملااا تح اای ر ااس از اعا م نیااای
آزمو ر ان ااف از تح یی ت ار خواه .ش.ا
دانشااجو

ا یاش شاا.ه موظاای نااه تیمیاای ماا.ارک تنااظ نااامر خااود ماارناشاا .در ااور عاا.م تیمیاای ماا.ارکر تمااامر

عواقب آ نه ع .ه دانشجو مرناش.ا دانشاجویا

لاا نایا .ناا ناماه هاواهر اشایاا ناه تح اییر ناه دنیا ایا محای تح ایی

خود مااجیه درا اع قظ ا ی م.رک ماغا قن ر خود را نه اداره آموزش تحویی نمای.ا
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فصل :وم – انتخاب واحد و طول مدت تیص ل
دانشجو موظی ا ظ در ها نیملا ر لنق تاویم آموزشرر ناا

ادامه تح یی انیگار اس .اق.ام نمای.ا

انتخدداب واحددد متدددماتی شاااشظ در انیگااار اساا .مااا.ماتر ال اماار ماارناشاا .شلااانر شااه در انیگااار اساا .مااا.ماتر
شاشظ مرش  .در انیگار اس .ا ر از نوا زما انیگار اس .ا لویظ خواه  .داشظا
انتخداب واحدد ایدلی دانشاجو در هاا تاام موظای ناه شااشظ در انیگاار اسا .ا ا ر لناق زماا اعا م شا.ه در تاااویم
آموزشر مرناش.ا
حد

و اضددافه دانشااجو ماارتواناا .لنااق تاااویم آموزشاار هااا نیملااا در نااازه زمااانر تااامیم طس ا ف اضااا ه شاااشظ

نلنظ نه یاااید انیگاار اسا .خاود اقا.ام نمایا.ا تیا.اد اسا.ها دانشاجو اس از سا ف اضاا ه ننایا .شمیاا از  12یاا
نیشیا از  20اس .ناش.ا
ماسه  1دانشاجو در هاا نیملاا تح ای ر مجااز ا اظ سا.اقی  12اسا .سا.اش ا  20اسا .در ار انیگاار ش ا.ا سا.اش ا
اساا .مجاااز انیگااانر در د ره تانلاایا  6اساا .در اار ا ااظا درشاااای خااا

شااه دانشااجو نااا ه راناا .ساا.اش ا  8اساا.

در ر داندآموخیه شودر نا تایی .ها ه آموزشر مرتوان .اس.ها م شور را در د ره تایلیا اخ نمای.ا
در اای  .انیگاار اسا .رعایاظ یشا یاز هام نیااز در

لناق ا ای در

ال امار ا اظ عواقاب عا.م رعایاظ آ ناا

ع .ه دانشجو مرناش.ا
تبصددره  1چ انچااه میااانگی نماااا دانشااجو در هااا نیملااا تح اای ر شمیااا از  12ناشاا.ر دانشااجو در آ نیملااا مشااا ط
ت ار مرشود در نیملا نی .س.اش ا مرتوان .تا  14اس .در ر اخ نمای.ا
تبصره  2دانشجو مشا ط در آخای نیلما تح ی رر از رعایظ شاط انیگار س.اقی  12اس .میاف ا ظا
تبصره  3در موارد شاه دانشاجو نااا

ااغاظ از تح ایی سا.اش ا  24اسا .نااقر داشایه ناشا.ر سیار اهاا مشاا ط ناشا.ر

نا نوا دانشگاهر مرتوان .تمامر اس.ها ناقر مان.ه را در یک نیملا اخ ش .ا
تبصددره  4در ااورتر شااه دانشااجو در آخااای نیملااا تح اای ر ناااا داناادآمااوخیگر ساا.اش ا د در
ناش.ر نا تأیی .ها ه آموزشار ناا رعایاظ اای اسا.ها آ نیملاا مارتوانا .در

نو اا داشاایه

را ناه اور میا ار ناه ا ایاد در آ

نیملا یا د ره تانلیا نگ ران.ا
ت کر سانشجو تنها میتواند یکی از شرایط تبصره  4و  3را سر یک ن مسال ا:تفاسه نماید.
تبصره  : 6اها میانگی نماا دانشجویر در یک نیملا س.اقی  17ناش.ر درای ور دانشجو نا تأیی .ها ه آموزشر در نیملا
تح ی ر نی .مر توان .س.اش ا تا  24اس .در ر اخ نمای.ا
طول سوره
مدداسه  2ساا.اش ا ماا .مجاااز تح اایی در د ره هااا شاااردانر شارش ا اار نا یو اایه  4نیملااا

در د ره هااا شارش ا اار

یو اایه  8نیملااا ا ااظ ا در ااورتر شااه دانشااجو نیواناا .اساا.ها د ره را درساا.اش ا ماا .مجاااز تح اایی نااا مو ایااظ
نگ ران .از دانشگاه اخااج مرشودا
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تبصره  7دانشاجویا د ره شارش ا ار یو ایه مارتوان ا .در شااای خاا

ناا تاییا .شاورا آموزشار درخوا اظ ما.رک

شاردانر ده .ا
تبصره  8میادل لاز
دانشگاه امیا

یاش اس.ها

د یورالیمی اجاایر م ور شورا

در ر ه ران.ه ش.ه دانشجو ناا ا

آموزشر

یا ا ظا
میاد

تبصره  9نه ازا ها  12تا  20اس .از در

از ش.هر یک نیملا از

وا مجاز تح ی ر دانشجو شا یه مرشودا

فصل چهارم – حضور و غ اب
حضور سرجلسات سرس
مداسه  1سضاور دانشاجو در تماام ج لااا ماناوط ناه هاا در
 3/16مجموعه اعا آ در

تجا ز ش .ر در غیا ای

ال امار ا ااظ

ور نماه دانشجو در آ در

تبصدددره  1در اااورتر شاااه غیناااظ دانشاااجو در هاااا در
داده شاااودر آ در

ااعا غیناظ دانشاجو در هاا در

ننایاا .از

یا محلور مرشودا

ناااید از  3/16ناشااا .لااار غیناااظ ا موجاااه تشاااگیو

سااا ف مااار شاااودا در ایااا ساااا رعایاااظ سااا .ن اااار  12اسااا .در لاااو نیملاااا نااااا

ال امااار نیلاااظا لااار نیملاااا مااا شور ناااه ع اااوا یاااک نیملاااا شامااای جااا

ااا وا تح ااایی دانشاااجو محلاااور

مرشودا
تبصددره  2غینااظ در ج لااا د هییااه ا
ور

هااا در ر نااه دلیاای س ا ف اضااا ه یااا نااه هااا دلیاای دیگااا مجاااز نیلااظ در

یشام .ج  3/16غینظ مجاز دانشجو محلور مرشودا

غ بت سر امتیان
مدداسه  2غینااظ غیاموجااه در امیحااا هااا در
امیحاا هااا در

موجااب سا ف آ در

نااه م لااه هااا ی نماااه اایا در امیحااا آ در

ا ااظ غینااظ موجااه در

ماارهاااددا تشااگیو موجاه نااود غینااظ در ج لااا در

در امیحااا نااا ع اا.ه

شورا آموزشر دانشگاه یا شمییه م یگب آ شورا ا ظا
فصل پنجم– ح

ترم و ح

اضطراری

ماسه  1در ور اضاغاارر دانشاجو مارتوانا .لناق تااویم آموزشار هاا نیملاا ر اا ییار از در هاا نواا خاود را ناا
تاییاا .هااا ه آموزشاار مانااوط س ا ف اضااغاار ش اا.ر مشااا ط نااا آنیااه تیاا.اد اساا.ها ناقیماناا.ه

از  12اساا .شمیااا

نشودا
ماسه  2درخوا اظ سا ف ش یاه در هاا اخا شا.ه در یاک نیملاا طس ف تاام ر تو ا دانشاجو در زماا مااار از لایاق
ااامانه ه لاایا قاناای ارا ااه ماارناشاا.

ااس از تاییاا .شااورا آموزشاار س ا ف تااام انجااام ماار ا یاد نیملااا م نااور جا

وا دانشجو محلور مرشودا
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فصل ششم  -اخراج سانشجوی مشروط
چ انچه دانشجویر در د ره شاردانر شارش ا ر نا یو یه د نیملا در د ره شارش ا ر یو یه  3نیملا اعم از میوالر یا
می ا ر مشا ط ش.ه ناش.ر در ها ماس ها از تح یی شه ناش .از تح یی محا م اخااج مرشودا
فصل هفتم– مرخصی تیص لی
مدداسه  1دانشااجو ماارتواناا .نااا رعایااظ ا وا مجاااز تح ااییر در د ره شاااردانر شارش ا اار نا یو اایهر یااک نیملااا

در

د ره شارش ا اار یو اایه ساا.اش ا د نیملااا از ماخ اار تح اای ر ا ااییاده ش اا.ا تااضااا ماخ اار تح اای ر نایاا .نااه
ور شینرر لنق تاویم آموزشر ها نیملا ر تو

دانشجو از لایق امانه ه لیا تنظ هادد

تبصره 1م .ماخ ر تح ی رر ج س.اش ا م .مجاز تح یی دانشجو در ها د ره محلور مر شودا
اسیلار در

تبصره  2م .مجاز ماخ ر زایما ر د نیملا تح ی ر ن.

وا تح ی ر ا ظا

فصل هشتم  -انصرا از تیص ل
ماسه  : 1ع.م انجام انیگار اس .دانشجو در ها نیملا تح ی رر ان ااف از تح یی محلور مرشودا
ت میمهیا در مورد نازهشظ نه تح یی دانشجو م اف از تح یی نا ع .ه شورا آموزشر دانشگاه ا ظا
ماسه  2دانشجویر شه نگواه .از تح ایی م ااف شاودر نایا .انیا.ا ناا ر ایس آماوزش احنظ ش ا .درخوا اظ خاود را ناه
اداره آمااوزش دانشااگاه تلا یم نمایاا.ا ایا دانشااجو مجاااز ا ااظ اا ناااا یااک نااار در ا ا ه یااک ماااه از تاااری درخوا ااظر
تااضااا ان ااااف خااود را ااس نگیااادا ااس از اناضااا ای ا م ااظر سیاام ان ااااف از تح اایی

ااادر ماارشااود دانشااجو

س از آ ر سق ادامه تح یی در آ د ره را ن.اردا
تبصره  1دانشجو م اف از تح یی موظی ا ظ نه ش یه تی .اتر شه در د را تح یی پاده ا ظر عمی ش .ا
فصل نهم – فراغت از تیص ل
میانگی شی نماا دانشجو در ایا د ره تح ییر نای .س.اقی  12ناش.ر تا در رشیه تح ی ر خود سلب مورد م.رک شاردانر یا
شارش ا ر دریا ظ ش .ا
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