کاستشگ اظْاس آگاّی داًطجَ اص هقشسات ٍ آییي ًاهِ آهَصضی
اّن خالصِ آییي ًاهِ آهَصضی:

هادُ  : 7داًطجَ دسّشًین سال تحصیلی الصم است حذاقل  ٍ 21حذاکثش ٍ 12احذ دسسی اًتخاب کٌذ.
هادُ  : 21هذت هجاص تحصیل دسدٍسُّای کاسداًی ( اعن اص پیَستِ ٍ ًاپیَستِ) ٍ کاسضٌاسی ًاپیَستِ دٍ سال ٍ دس دٍسُ ّای کاسضٌاسی
پیَستِ چْاسسال است.
تثصشُ  1اص هادُ  : 27دسضشایظ خاظ ،حزف توام دسٍس یک ًینسال تحصیلی تا دسخَاست کتثی داًطجَ ٍ تاییذ ضَسای آهَصضی
داًطگاُ قثل اص ضشٍع اهتحاًات ٍ تا احتساب دسسٌَات تحصیلی اهکاىپزیش است .
هادُ  : 21چٌاًچِ هیاًگیي ًوشات داًطجَ دسّشًینسال تحصیلی کوتش اص  21تاضذ داًطجَ دسآى ًینسال هطشٍط تلقی هیضَد ٍ دسًینسال
تعذی حذاکثش هیتَاًذ تا ٍ 21احذ دسسی اًتخاب کٌذ .
تثصشُ  :چٌاًچِ داًطجَیی دس دٍسُ کاسداًی ٍ کاسضٌاسی ًاپیَستِ دٍ ًینسال ٍ دس دٍسُ کاسضٌاسی پیَستًِ 3ینسال اعن اص هتَالی ٍ
هتٌاٍب هطشٍط ضذُ تاضذ اص تحصیل هحشٍم هیضَد.
هادُ  : 12داًطجَ هی تَاًذ تا سعایت سٌَات هجاص تحصیل ،دس دٍسُ کاسداًی ٍ کاسضٌاسی ًاپیَستِ یک ًینسال ٍ دس دٍسُ کاسضٌاسی
پیَستِ حذاکثش ً 1ین سال اص هشخصی تحصیلی استفادُ کٌذ .
هادُ  : 13داًطجَی دٍسُ کاسداًی ٍ کاسضٌاسی پیَستِ تا داضتي ضشایظ صیش هیتَاًٌذ اص یک سضتِ یا گشایص تِ سضتِ یا گشایص دیگش
تحصیلی دسّواى داًطگاُ تغییشسضتِ یا گشایص دٌّذ .
الف) ٍجَد سضتِ یا گشایص هَسد تقاضای داًطجَ دسداًطگاُ
ب) هَافقت گشٍُ آهَصضی هثذا ٍ هقصذ تا تاییذ ضَسای آهَصضی داًطگاُ
ج) کوتشًثَدى ًوشُّای اکتساتی داًطجَ دسآصهَى سشاسشی گشٍُ آهَصضی ریشتظ اص ًوشُ آخشیي فشد پزیشفتِ ضذُ دسآى سضتِ یا
گشایص دس داًطگاُ ٍ دسسال پزیشش تا تاییذ ساصهاى سٌجص آهَصش کطَس.
د ) اهکاى اداهِ تحصیل داًطجَ دس سضتِ یا گشایص جذیذ دسسٌَات هجاص تاقی هاًذُ.
تثصشُ  :داًطجَ صشفاً دس ّش دٍسُ تحصیلی تشای یک تاس هیتَاًذ تا سعایت ضشایظ ایي هادُ ،تغییشسضتِ یا گشایص دّذ.
هادُ  : 11هالک داًصآهَختگی تشای دٍسُ ّای کاسداًی  ،کاسضٌاسی پیَستِ ٍ ًاپیَستِ داضتي هیاًگیي کل حذاقل  21دس پایاى دٍسُ است.
هادُ  : 32دسصَستی کِ داًطجَی هٌصشف یا هحشٍم اصتحصیل دس دٍسُ کاسضٌاسی پیَستِ حذاقل ٍ 86احذ دسسی ( ضاهل حذاکثش 22
ٍاحذ دسسی عوَهی ٍ هاتقی اص سایشدسٍس دٍسُ ) سا تا ًوشُ قثَلی گزساًذُ ٍ هیاًگیي کل دسٍس گزساًذُ ٍی  21یا تاالتش تاضذ دسایي
صَست هی تَاًذ هذسک دٍسُ کاسداًی ّواى سضتِ سا دسیافت کٌذ .دس غیشایي صَست تِ داًطجَی هزکَس ٍ ّوچٌیي تِ داًطجَی هٌصشف
یا هحشٍم اص تحصیل دس دٍسُ کاسداًی ٍ کاسضٌاسی ًاپیَستِ فقظ گَاّی هثٌی تشتعذاد ٍاحذّای گزساًذُ ضذُ دادُ خَاّذ ضذ.
تشای هطالعِ کاهل آییي ًاهِ ّا ٍ هقشسات آهَصضی ایٌجا سا کلیک کٌیذ.
ایٌجاًة  -------------------------تعْذ هیًواین توام هقشسات ٍ آییيًاهِ دٍسُ کاسضٌاسی سا تِ دقت هطالعِ ًواین.
اهضاء ٍ تاسیخ

