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 خالصه قوانین آموزشی

 شزایط انتخاب واحذ : 
ٍ یا دس غَست فاسؽ  17تاالی  ًیوسالتِ ضشط هؼذل ) ٍاحذ 20ٍاحذ ٍ حذاکثش  14حذاقل  تایذداًطجَیاى  -1

 .اًتخاب کٌٌذ (ٍاحذ 24 هی تَاًٌذ تا التحػیلی

 .سػایت حذاقل ٍاحذ تشای داًطجَیاى تشم آخش الصم ًوی تاضذ: تثػشُ  -2

حتی اگش ) ٍاحذ تال هاًغ است  24ٍاحذ دسسی فاسؽ التحػیل ضَد ، اخز  24دس غَستی کِ داًطجَ تا اخز  -3

 (.ٍاحذ اهکاى پزیش است 24ضگاُ ٍگشٍُ اخز تا هَافقت داى تاضذ ضذُ داًطجَ تشم قثل هطشٍط

ٍ آى تشم جضٍ اًتخاب ًوایٌذ ٍاحذّای آًْا تَسظ آهَصش حزف ٍاحذ  14کوتش اص دس غَستی کِ داًطجَیاى  -4

 .  سٌَات داًطجَ هحاسثِ هی ضَد

 .ایي قاًَى ضاهل داًطجَیاى تشم آخش ًوی تاضذ: تثػشُ 

سػایت حذاقل ٍاحذ  ) ٍاحذ اًتخاب ًوایٌذ 14ًوی تَاًٌذ تیص اص  تؼذاًطجَیاًی کِ هطشٍط هی ضًَذ دس تشم د -5

 .(ضشٍسی هی تاضذ

 ٍاحذ دس تشم آخش دس ّیچ ضشایغی اهکاى پزیش ًوی تاضذ 25اخز  -6

 

  حضور و غیاب: 
هجوَع آى ساػات   تایذ اص حضَس داًطجَ دس توام جلسات هشتَط تِ ّش دسس الضاهی است ٍ غیثت دس ّش دسس ى -1

 . دس غیش ایٌػَست ًوشُ داًطجَ غفش هٌظَس خَاّذ ضذ. تجاٍص کٌذ

 .دس غَست غیثت غیش هَجِ کالسی ًوشُ آى دسس غفش هٌظَس هی گشدد -2

غیثت دس جلسات دٍ ّفتِ اٍل تِ دلیل حزف ٍ اضافِ ٍ یا ّش دلیل دیگش هجاص ًوی تاضذ ٍ دس غَست غیثت کشدى  -3

 .غیثت هجاص داًطجَ هحسَب هی ضَد   ءجض ،ًطجَدا

 .دس اهتحاى هَجة حزف آى دسس هی گشددغیثت  -4

 

  حذف واضافه: 
دسس دیگش اًتخاب یا دٍ دسس اًتخاتی خَد سا حزف یا دٍ  2تش اساس تقَین آهَصضی  داًطجَ هی تَاًذ حذاکثش  -1

حذاقل ٍ هطشٍط تش آًکِ تؼذاد ٍاحذّای اًتخاتی ٍی اص  ،دسس اًتخاتی خَد سا تا دٍ دسس دیگش جاتجا ًوایذ

 .تجاٍص ًکٌذ حذاکثش هجاص
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دس ثثت ًوشُ  احتوالیتاخیشتِ ػلت ) آهَصش، هطشٍعی داًطجَ سا تا تاخیش اػالم کٌذ یکِ ٍستدس ظ : 1نکته

داًطجَ تایستی دس صهاًی کِ تَسظ آهَصش هطخع ٍ اػالم هیگشدد تِ هٌظَس حزف  (اهتحاًی تَسظ استاد 

 .هشاجؼِ ًوایذ آهَصش داًطکذٍُاحذّای اضافی تِ 

تخاب ٍاحذ ،حزف ٍ اضافِ،حزف تکذسس،حزف اضافِ ٍاحذ ٍ یک الصم است داًطجَیاى تؼذ اص اى:  2نکته

 .دىّفتِ قثل اص ضشٍع اهتحاًات تائیذیِ تشم خَد سا تا هشاجؼِ تِ سایت پشیٌت تگیش

 
 

  هعیارهای ارسیابی:  
، دس اٍلیي داًطجَیی کِ دس ّش یک اص دسٍس الضاهی هشدٍد ضَد . است  10حذاقل ًوشُ قثَلی دس ّش دسس  -1

تا ایي حال ًوشات کلیِ دسٍس اػن اص قثَلی ٍ سدی دس کاسًاهِ داًطجَ ثثت ٍ . فشغت ، هلضم تِ تکشاس آى است 

 .دس هحاسثِ هیاًگیي هٌظَس هی ضَد 

اگش داًطجَیی دس یک دسس اختیاسی هشدٍد ضذ ، تِ جای آى دسس هی تَاًذ اص جذٍل دسٍس اًتخاتی دس تشًاهِ  -2

 .سا اتخاب کٌذ هػَب ، دسس دیگشی

 . اػالم تِ آهَصش کل داًطگاُ غیش قاتل تغییش است تاییذ داًطکذُ ٍ ًوشُ پس اص -3

 

 

  شزایط حذف تزم:  
داًطجَیاى تشای دسخَاست حزف تشم هی تَاًٌذ تؼذ اص اًتخاب ٍاحذ ٍ تا دٍ ّفتِ قثل اص ضشٍع اهتحاًات پایاى تشم  -1

 .تِ آهَصش هشاجؼِ ًوایٌذ

 .دىضشکت ًوای اهتحاًات  ًثایذ دس تهَافقت ضذُ اس آًْا حزف تشم تاُ اًطجَیاًی کد -2

ٍ ًیض اًتخاب ٍاحذ داًطجَ دس تشم ّای تؼذ اهکاى پزیش  سٌَات داًطجَ ًثایذ اص حذ هجاص تجاٍص کٌذدس حزف تشم  -3

 .تاضذ

 .هشجغ تشسسی کٌٌذُ دسخَاستْای حزف تشم ضَسای آهَصش داًطکذُ ٍ داًطگاُ هی تاضذ -4

 .داکثش هجاص تحػیل داًطجَ هحاسثِ هی ضَدتشم ّایی کِ حزف تشم اًجام هی گیشد جضء ح -5

 

 

 

 
 



3 
 

  حذف پششکی: 
 .سا هی تَاًذ حزف پضضکی کٌذ خَد دسس حذاکثش دٍ داًطجَ دس عَل دٍساى تحػیل  -1

  (آصهایطگاُ ، پشٍطُ ، سویٌاس ، تشتیت تذًی ) .ًوَدٍ یا حزف تکذسس سٍس ػولی سا ًوی تَاى حزف پضضکی د*

 

 شزوطی م : 
 .تاضذ هطشٍط خَاّذ ضذ 12داًطجَ دس آى ًیوسال کوتش اص دسغَستی کِ هیاًگیي ًوشات   -1

 .ٍاحذ ًوی تَاًذ اًتخاب کٌذ 14داًطجَی هطشٍط دس ًیوسال تؼذ تیص اص  -2

 :شزایط اخذ فوق دیپلن 
یا اص اداهِ تحػیل دس دٍسُ کاسضٌاسی هحشٍم  یا تِ ّش دلیل دیگشداًطجَیی کِ تِ لحاػ هطشٍط ضذى تیص اص حذ  -1

 12 گزساًذُ تاضذ ٍ هیاًگیي کل اٍ دس ایي ٍاحذّا کوتش اص  ٍاحذ سا 70حذاقل دس غَستی کِ هی ضَد ، هٌػشف 

 . ًثاضذ ، هی تَاًذ تا سػایت سایش ضَاتظ هشتَط ، هذسک هقغغ پاییي تش دس آى سضتِ دسیافت کٌذ

اغل ضشتْا تشای هحاسثِ هیاًگیي ًوشات ، تؼذاد ٍاحذّای ّش دسس دس ًوشُ آى دسس ضشب هی ضَد ٍ هجوَع ح -2

تش تؼذاد کل ٍاحذّای اخز ضذُ ( اػن اص سدی یا قثَلی ) دس توام دسٍسی کِ داًطجَ تشای آًْا ًوشُ گشفتِ است 

 .تقسین هی ضَد 

 . کوتش ًثاضذ 12تشای اداهِ تحػیل اص کاسداًی تِ کاسضٌاسی ًاپیَستِ تایذ هؼذل کل اص  -3

ًطجَ غادس ًخَاّذ ضذ ٍ فقظ  گَاّی ٍاحذّای تاضذ هذسکی تشای دا 12کوتش اص  کل دس غَستی کِ هؼذل -4

 .گزساًذُ تشای ٍی غادس هی ضَد

 

  شزایط هزخصی: 
تِ داًطجَیاى تشای دسخَاست هشخػی تایستی عثق صهاًثٌذی کِ دس تقَین آهَصضی داًطکذُ دسج ضذُ است  -1

 (سال تاضذ دٍ ّفتِ قثل اص اًتخاب ٍاحذ ّش ًیندسخَاست هشخػی تایذ حذاقل ) هشاجؼِ ًوایٌذ آهَصش 

 .داًطجَیاى تشای گشفتي هشخػی ًثایستی دس تشم هَسد ًظش اًتخاب ٍاحذ داضتِ تاضٌذ -2

 .داًطجَیاى تیص اص دٍ تشم ًوی تَاًٌذ اص هشخػی تحػیلی استفادُ کٌٌذ -3

 .ای هشخػی تحػیلی ضَسای آهَصضی داًطکذُ ٍ داًطگاُ استهشجغ تشسسی کٌٌذُ تقاضا ُ -4

 

 انصزاف اس تحصیل: 
تحػیل هی اصتِ هٌضلِ اًػشاف تذٍى اجاصُ اص داًطگاُ هحل تحػیل  ػذم هشاجؼِ داًطجَ دسصهاى اًتخاب ٍاحذ -1

 .ًذاسد سا ٍ حق اداهِ تحػیل تاضذ
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دس هَاسد استثٌایی ، کِ داًطجَ تشک تحػیل خَد سا هَجِ هی داًذ ، تایذ دالیل خَد سا حذاقل یک هاُ قثل اص : تثػشُ 

تا دس غَست تاییذ هَجِ تَدى تشک تحػیل تَسظ داًطگاُ ، آى ًیوسال . پایاى ّواى ًیوسال تحػیلی اسائِ دّذ 

 .جضٍ هشخػی تحػیلی داًطجَ هحسَب ضَد

 هْلتپش ًوایذ ٍ تا یک هاُ سا تحػیل سا داسد تایذ فشم دسخَاست اًػشاف خَد  اص د اًػشافداًطجَیی کِ قع -2

ٍ پس اص اًقضای ایي هْلت حکن اًػشاف اص تحػیل ٍی غادس هی ضَد ٍ داسد اًػشاف خَد سا پس تگیشد 

 .ًذاسد سا داًطجَ حق اداهِ تحػیل دس آى دٍسُ

ُ ضشکت ٍ قثَلی دس آصهَى سشاسشی تش اساس ضَاتظ تحػیل هجذد داًطجَی هٌػشف اص تحػیل هَکَل ب -3

 .است

 .ػذم هشاجؼِ  جضٍ سٌَات تحػیلی داًطجَ هحا سثِ هی ضَد هشخػی تحػیلی ، حزف تشم ٍ :  نکته

 

  فزاغت استحصیل: 
 .تاضذ  12هؼذل کل داًطجَ ًثایذ کوتش اص  -1

 .سا گزساًذُ تاضذ ( ی ػوَهی ، پایِ ، تخػػی الضاهی ٍ اًتخاتی ، اختیاس)ٍاحذّای هػَب سضتِ  -2

 .ًوشات دسٍس پیص ًیاص دس هؼذل کل هحاسثِ هی ضَد :نکته 

داًطجَ اتتذا تِ آهَصش داًطکذُ هشاجؼِ ٍ اػالم فاسؽ التحػیلی هی ًوایذ ٍ پس اص دٍ ّفتِ دیگش اص عشیق ٍاحذ  -3

 .فشاغت اص تحػیل خَد سا پیگیشی هی ًوایذ  دسیافت فشهْای تسَیِ حساب داًص آهَختگاى ٍ

 .پزیشش دسٍس اختیاسی اختػاغی تجای دسٍس الضاهی اهکاى پزیش ًوی تاضذ -4

 هعزفی به استاد : 
هی فاسؽ التحػیل هی ضًَذ ( دسسی کِ داسای ٍاحذ ػولی ًثاضذ)ًظشی  سدس ضص ٍاحذ داًطجَیاًی کِ تا اخز -1

 .اخز ًوایٌذ گشٍُ هشتَعِ هَافقت  تاتَاًٌذ آى دسس سا تِ ضیَُ هؼشفی تِ استاد 

تِ دلیل تذاخل کالسی ٍ یا ػذم  داًطجٍَ تاضذ اسائِ ضذُدسس دسخَاستی  قثال دس غَستی کِ:  تثػشُ 

ضذ اى دسس سا تگزساًذ ، تا هَافقت گشٍُ فشم هؼشفی تِ استاد تِ داًطجَ دادُ کسة ًوشُ قثَلی ًتَاًستِ تا

هی ضَد  

 .استاد دسس هؼشفی تِ استاد ، تَسظ هذیش گشٍُ اًتخاب هی ضَد ٍ داًطجَ ًوی تَاًذ استاد سا تؼییي کٌذ-2
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 پزوصه کارشناسی : 
 .تشم فشغت داسًذ آى سا تحَیل ًوایٌذ ت اًتخاب دسس پشٍطُ کاسضٌاسی فقظ یکداًطجَیاى دس غَس -1

 

  تزم تابستانه: 
 .تِ تؼذ هی تَاًٌذ تِ آهَصش هشاجؼِ ًوایٌذ ٍ فشم هشتَعِ سا پشًوایذ دادخش 10داًطجَ تشای اخز تشم تاتستاًِ اص  -1

 .ٍاحذ دسسی است 6تؼذاد ٍاحذّای اًتخاتی دس دٍسُ تاتستاًی حذاکثش  -2

 .اعالع اص ٍاحذّای اسائِ ضذُ دس تشم تاتستاًِ داًطگاّْای دیگش تِ ػْذُ داًطجَ هی تاضذ -3

 .سم تاتستاًِ جضء سٌَات تحػیلی داًطجَ هحاسثِ ًوی ضَدت -4

 

  تغییز رشته : 
 .ضتِ هَسد ًظش تقاضا قثَل ضذُ تاضذ تایستی دس س  -1

 .ٍاحذّای دٍسُ سا گزساًذُ تاضذ  ٍ حذاکثش ( ٍاحذ23 )  حذاقل  -2

ٍفشم هقشس ضذُ دس تقَین آهَصش هشاجؼِ داًطجَیاى تِ هٌظَس دسخَاست تغییش سضتِ تایستی فقظ دس صهاى  -3

ًذ ٍدس غَست قثَلی کذ سضتِ هَسد دسخَاست دس کاسًاهِ هحشهاًِ  ٍ داضتي دسخَاست تغییش سضتِ سا پش ًوای

 .خَاّذ ضذ تشسسی ضشایظ تغییش سضتِ تا دسخَاست ایطاى

 .هَافقت گشٍّْای هشتَعِ تشای تغییش سضتِ الضاهی است -4

  .هسال دٍم تِ تؼذ قاتل تشسسی هی تاضذدسخَاست تغییش سضتِ اص ًی -5

 .ٍ حق تاصگطت تِ سضتِ قثلی سا ًذاسد تغییش سضتِ فقظ یک تاس اهکاى پزیش هی تاضذ -6

 .تا تَجِ تِ حذاکثش هذت هجاص تحػیل ، اهکاى گزساًذى ٍاحذّای دسسی هَسد ًیاص دس سضتِ جذیذ سا داضتِ تاضذ -7

ُ آهَصش سضتِ جذیذ تشسسی ٍ هؼا دل ساصی هی ضَد ٍ فقظ دسٍس گزساًذُ ضذُ داًطجَ دس سضتِ قثلی دس گشٍ -8

دسٍسی اص ٍی پزیشفتِ هی ضَد کِ تِ تطخیع گشٍُ آهَصضی ، تا دسٍس سضتِ جذیذ اضتشاک هحتَایی داضتِ 

 .کوتش ًثاضذ 12تاضذ ٍ ًوشُ ّشیک اص آى دسٍس ًیض اص 

جوؼا تِ ػٌَاى یک ًیوسال هطشٍعی تشای  تاضذ ، 12چٌاًچِ هیاًگیي کل ٍاحذّای پزیشفتِ ًطذُ داًطجَ کوتش اص  -9

 .هٌظَسهی ضَد( تذٍى احتساب دس هؼذل )ٍی دس سضتِ جذیذ 

 

  انتقالی : 
اًتقال داًطجَ اص داًطگاّْا ٍ هَسسات آهَصش ػالی تْشاى تِ ضْشستاًْا ٍ اص ضْشستاًْا تِ یکذیگش ، دس یک  -1

 .هقغغ ، تِ ضشط هَافقت داًطگاّْای هثذا ٍ هقػذ تالهاًغ است 



6 
 

 :اًتقال داًطجَ تِ ّش یک اص داًطگاّْای تْشاى هوٌَع است جض دس هَاسد صیش -2

ضْادت ، فَت ، یا هؼلَل ضذى سشپشست خاًَادُ داًطجَ، تِ عَسی کِ ٍی تِ تطخیع هشاجغ قاًًَی ، تِ ػٌَاى : الف 

 .کفیل ضٌاختِ ضَد

 .ُ عَس هستقل قادس تِ اداهِ صًذگی ًثاضذهؼلَلیت هَثش داًطجَ ، تِ ًحَی کِ تِ تطخیع ضَسای ػالی پضضکی ب: ب 

 . تِ تاییذ هشاجغ ری ستظ. اصدٍاج سسوی ٍ دائوی داًطجَی دختش ، کِ هحل تحػیل یا اضتتغال ضَّش دس تْشاى تاضذ: ج 

ٍ اص ( اػن اص سٍصاًِ ٍضثاًِ)اًتقال اص دٍسُ ّای ضثاًِ تِ سٍصاًِ ، اص داًطگاّْای پیام ًَس تِ داًطگاّْای حضَسی  -3

ًطگاّْای غیش دٍلتی تِ داًطگاّْای دٍلتی هوٌَع است ٍ اًتقال تِ ػکس آى ، تا هَافقت هثذا ٍ هقػذ تالهاًغ دا

 .است

 .اًتقال فقظ یک تاسهجاصاست -4

دس هَاسدی کِ ایجاب هی کٌذ ، یک داًطجَ ضوي اًتقال اص یک هَسسِ تِ هَسسِ دیگش ، الضاها تغییش سضتِ دّذ ،  -5

هطشٍط تش آًکِ داًطجَ ضشایظ اًتقال ٍ تغییش سضتِ  تَاهاى سا داضتِ  ٍ . ُ اهکاى پزیش است اًتقال تَام تا تغییش سضت

دس حالتی کِ سضتِ هَسد ًظش دس هثذا ًثاضذ داًطجَ هٌتقل هی ضَد ٍ تؼذ . ّش دٍ کاس تِ عَس ّوضهاى غَست گیشد

 .تغییش سضتِ هی دّذ

 

  ههوانی: 

تِ تغییش هحل تحػیل خَد تاضذ ، هی تَاًذ تا هَافقت داًطگاّْای  دس هَاسدی کِ داًطجَ تِ عَس هَقت ، ًاگضیش -1

 .ٍ هقػذ ، تِ ػٌَاى داًطجَی هْواى ، تِ عَس هَقت ، تشای هذت هؼیي ، هحل تحػیل خَد سا تغییش دّذ أ هثذ

 .تشم اهکاى پزیش هی تاضذ 2هْواًی تا  -2

 .داًطجَیاى فقظ دس داًطگاّْای سٍصاًِ ، ضثاًِ ٍ غیش اًتفاػی هَسد تاییذ ٍصاست ػلَم هی تَاًٌذ هْواى ضًَذ -3

دس یک یا چٌذ ( هْواى توام ٍقت ٍ یا هْواى تکذسس )  هجوَع تؼذاد ٍاحذّای داًطجَکِ تِ غَست هْواى  -4

 .دسغذ ٍاحذ ّای دٍسُ تحػیلی تجاٍص کٌذ 40داًطگاُ گزساًذُ است ًثایذ اص 

 

  ههواى تک درس: 

داًطجَ هی تَاًذ یک یا چٌذ دسس سا  تا ًظش داًطگاُ هثذا ٍ هَافقت داًطگاُ هقػذ تِ غَست هْواى تک دسس  -1

 .تگزساًذ

دسخَاست هْواى تک دسس خَد سا  تحَیل  مداًطجَیاى تا یک ّفتِ قثل اص حزف ٍاضافِ فشغت داسًذ فش -2

 .آهَصش داًطکذُ ًوایٌذ 


