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 ضیَُ ًاهِ اهتحاًات داًطگاُ فزٌّگیاى

 (پیَستِ ٍ ًاپیَستِ  )دٍرُ ّای تحصیلی وارداًی ، وارضٌاسی 

 
 : همذهِ 

ثشًبهِ سیضی دسست ، لجل ، حیي ٍ ثؼذ اص اهتحبى .یبدگیشی هی ثبضذ–اسصضیبثی ٍ اهتحبى یىی اص اسوبى هْن چشخِ یبددّی 

 آییي ًبهِ آهَصضی 33ثِ ّویي هٌظَس ٍ ثبستٌبد هبدُ . هی تَاًذ ضشایظ هغلَة ٍ ثْیٌِ اخشای ایي فشآیٌذ سا فشاّن ًوبیذ 

ثِ خْت ایدبد ٍحذت سٍیِ ٍ ّوبٌّگی دس اخشای اهتحبًبت ٍ اتخبر تػویوبت هجتٌی ثش لَاًیي ٍ همشسات ، ضیَُ ًبهِ 

 :اخشایی ثشگضاسی اهتحبًبت داًطگبُ فشٌّگیبى ثِ ضشح ریل تذٍیي گشدیذ 

تٌظین ثشًبهِ اهتحبًبت ، پیص ثیٌی : توْیذ همذهبت الصم اػن اص  ضَسای آهَصضی پشدیس ٍ هسئَلیي ریشثظ ٍظیفِ– 1هادُ 

، تؼییي ضوبسُ غٌذلی ، ثشًبهِ هشالجیي ، سػبیت ًىبت ایوٌی ... فضبی فیضیىی هٌبست اص خْت ًَس ، سشهبیص ، گشهبیص ٍ 

ٍ چبح ٍ تىثیش دس هخضى سئَاالت ، اخز سئَاالت اص اسبتیذ ثِ غَست هحشهبًِ حذاوثش یه ّفتِ لجل اص ضشٍع اهتحبى ، 

تٌظین غَستدلسِ اهتحبى ، ًحَُ چیٌص داًطدَیبى ، حفظ ًظن ٍ اًضجبط دس خلسِ اهتحبى ، تْیِ لیست حضَس ٍ غیبة 

 .داًطدَیبى ، لیست تحَیل اٍساق اهتحبًبت ثِ اسبتیذ ٍ سبیش هَاسد هشثَط سا ثِ ػْذُ داسد 

 –ارسیاتی پیطزفت تحصیلی داًطجَ در ّز درس تز اساس حضَر ٍ فعالیت در والس ، اًجام تىالیف آهَسضی  -2 هادُ 

 .پژٍّطی ٍ ًتایج اهتحاًات هیاى ًیوسال ٍ پایاى ًیوسال اًجام هی گیزد 

ضشوت دس اهتحبى پبیبى تشم ثشای ولیِ داًطدَیبى الضاهی است ٍ دس غَست غیجت دس اهتحبى پبیبى ًیوسبل ًوشات  -3هادُ 

 .ثشای داًطدَ ثِ ّیچ ٍخِ دس ًظش گشفتِ ًخَاّذ ضذ ... اهتحبى هیبى تشم ، تىبلیف ٍ 

 .چٌبًچِ دسس داسای دٍ ثخص ًظشی ٍ ػولی ثبضذ ، دسج ًوشُ ػولی لجل اص آصهَى ًظشی هدبص ًوی ثبضذ- 4هادُ 

  .الشاهی است تزگشاری اهتحاى پایاى ًیوسال تزای ّز درس ًظزی ، :1تثصزُ 
 ثشگضاسی اهتحبى ثشای دسس ػولی ، وبسگبّی ٍ آصهبیطگبّی هی ثبیست ّفتِ لجل اص ثشگضاسی اهتحبًبت پبیبى ّش  :2تثصزُ 

 . ًیوسبل پبیبى پزیشد

 .ّوشاُ داضتي وبست ٍسٍد ثِ خلسِ اهتحبى ، الضاهی است    :3تثصزُ  

 .هزجع ارسیاتی داًطجَ در ّز درس ، هذرس آى درس است  – 5هادُ 
 .حضَس هذسس دسس دس خلسِ ثشگضاسی اهتحبى الضاهی است  :1 تثصزُ 

  .هی تاضذ   (0 – 20 )صفز تا تیست س هعیار ارسیاتی پیطزفت تحصیلی داًطجَ ًوزُ درس است وِ تِ صَرت عذدی ا -6هادُ

اس تاریخ تزگشاری  رٍس 10هذرس ّز درس هَظف است ، گشارش ًوزُ ارسیاتی ًْایی درس داًطجَیاى را ظزف هذت  :1تثصزُ 

 . اعالم ًوایذ هزوش آهَسش عالی/ پزدیس اهتحاى پایاى ًیوسال آى درس تِ ادارُ آهَسش 
 .تقاضای تجذیذ ًظز اس طزیق سایت ساهاًِ آهَسش اًجام هی پذیزد  :2تثصزُ 

ًوزات درٍس توزیي دتیزی ، وارآهَسی ، وارٍرسی ،عولیات صحزایی ، وار در عزصِ ٍ درٍسی وِ در تزًاهِ  :3تثصزُ 

درسی هصَب تَأم تا تىلیف پژٍّطی ارائِ هی ضَد ، در صَرتی وِ تِ تطخیص هذرس ٍ تأییذ گزٍُ آهَسضی هزتَط ، تىویل 

( 45 ) چْل ٍ پٌجًوزُ ًاتوام تایذ حذاوثز ظزف هذت . آى ّا در طَل یه ًیوسال تحصیلی هیسز ًثاضذ، ًاتوام تلمی هی ضَد 

  .رٍس اس تاریخ پایاى اهتحاًات ، تِ ًوزُ لطعی تثذیل ضَد
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  .ًوزُ درس پس اس لطعی ضذى ، غیز لاتل تغییز است  : 4تثصزُ 

  . تاضذ 12 است ٍ هعذل ًوزات داًطجَ در ّز ًیوسال تحصیلی ًثایذ ووتز اس 10حذالل ًوزُ لثَلی در ّز درس - 7هادُ

هذرس هَظف است ، تزگِ ّای اهتحاًی ّز درس را تِ عٌَاى ساتمِ درس ، حذالل تا دٍ ًیوسال تحصیلی تعذ -8هادُ

 .ًگْذاری ًوایذ 

داًطجَیی وِ در یه یا چٌذ درس ًوزُ لثَلی وسة ًىٌذ ، چٌاًچِ در ًیوسال ّای تعذی درٍس فَق را تا حذالل  - 9هادُ

 . هی ضَد ٍ در هعذل ًیوسال فَق ٍ ول هحاسثِ ًخَاّذ ضذحذف وارًاهِ داًطجَ اس تگذراًذ ، ًوزُ لثلی 14ًوزُ 
 را کسة ًوایذ ًوزُ قثلی اس کارًاهِ حذف ًخَاّذ 14 هجذد درس ًتَاًذ حذاقل ًوزُ اخذدر صَرتیکِ داًطجَ پس اس  : تثصزُ 

 .د ضذ ٍ ًوزُ جذیذ  ٍ ًوزُ قذین عالٍُ تز ثثت در کارًاهِ ، در هعذل ًیوسال ٍ کل هحاسثِ خَاّذ ش

اگش داًطدَیی دس یه دسس اختیبسی ًوشُ لجَلی ًگشفت هی تَاًذ دس ًیوسبل ّبی ثؼذی دسس اختیبسی دیگشی  -10هادُ 

 .سا اًتخبة ًوبیذ

 در سیستن  ساهاًِ آهَسضیتاریخ فزاغت اس تحصیل داًطجَ ، رٍسی است وِ آخزیي ًوزُ لطعی درس  داًطجَ  -11هادُ 

. ثثت هی ضَد 

داًطجَی .  تاضذ در آى ًیوسال هطزٍط تلمی هی ضَد 12چٌاًچِ هعذل ًوزات ّز ًیوسال تحصیلی داًطجَ ووتز اس -12هادُ 

 . ٍاحذ درسی را ًذارد14حك اًتخاب تیص اس  (جش در آخزیي ًیوسال تحصیلی )هطزٍط در ًیوسال تعذ 

تٌْا یه ًیوسال تِ ٍی .  تزساًذ 12در صَرتی وِ داًطجَیی در طَل هذت هجاس تحصیل ًتَاًذ هعذل ول خَد را تِ -13هادُ 

 تزساًذ ٍ 12 ٍاحذ اس درٍس دٍرُ ، هیاًگیي ول درٍس خَد را تِ حذالل 20فزصت دادُ هی ضَد تا تا اخذ هجذد حذاوثز 

 .هذرن تحصیلی دٍرُ را دریافت وٌذ ، در غیز ایي صَرت اس تحصیل هحزٍم هی ضَد 

داًطجَیاى هطوَل تحصیل رایگاى ، در صَرت عذم وسة ًوزُ لثَلی در ّز درس یا حذف درس ، تزای اًتخاب -14هادُ 

هغبثك خذٍل تؼشفِ سبالًِ داًطدَیبى ًَثت دٍم  )هجذد آى درس ، هَظف تِ پزداخت ّشیٌِ هزتَط هطاتك تعزفِ هصَب 

 . ّستٌذ (داًطگبّْبی دٍلتی 

داًطدَیبى ضبّذ ٍ ایثبسگش تبثغ آییي ًبهِ تسْیالت آهَصضی داًطدَیبى ضبّذ ٍ ایثبسگش هػَة ضَسای ػبلی -15هادُ 

 . ثشًبهِ سیضی ٍصاست ػلَم ، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی هی ثبضٌذ 

  :غیثت در اهتحاًات -16هادُ 

 جلسات ٍ یا در جلسِ اهتحاى پایاى ًیوسال غیثت داضتِ تاضذ ، تا تطخیص ضَرای 16/3اگز داًطجَ در درسی تیص اس -1-16

  .آهَسضی آى درس حذف هی ضَد 
وسش ضذ ، آى ًیوسبل تشم هحسَة  ( ٍاحذ 14 )دس غَستیىِ ثب حزف دسسی تؼذاد ٍاحذّبی اخز ضذُ اص حذ ًػبة  :تثصزُ

 .ًوی ضَد ٍلی دس سٌَات هحبسجِ هی گشدد 

  .چٌبًچِ داًطدَیی دس اهتحبى غیجت غیشهَخِ ًوبیذ ثِ ّیچ ٍخِ اص ٍی اهتحبى هدذد ثِ ػول ًخَاّذ آهذ-2-16

هسبفشت دس عَل اهتحبًبت پبیبى ًیوسبل دلیل هَخْی ثشای غیجت ًخَاّذ ثَد لیىي دس هَسد داًطدَیبى ػضَ تین -3-16

ّبی ٍسصضی هلی دس غَست ّوضهبًی اسدٍی آهبدگی یب هسبثمبت داًطدَیی ثب صهبى اهتحبًبت ٍ داًطدَیبى هطشف ضذُ ثِ 

ٍ یب هسبفشت ّبی ػلوی داًطدَیبى ًخجِ ، هَضَع دس ضَسای  (فمظ ثشای ثبس اٍل  )حح توتغ یب ػوشُ هفشدُ داًطدَیی 

 .هشوض آهَصش ػبلی لبثل ثشسسی ٍ اتخبر تػوین هی ثبضذ / آهَصضی پشدیس 

 . دس اٍلیي فشغت پس اص پبیبى اهتحبًبت ثالهبًغ هی ثبضذ 15-3ثشگضاسی اهتحبى هدذد ثشای غبئجیي هطوَل هبدُ -4-16

 20ماده 

تعاری.

 ف

  19ماده

تعاری.

 ف

 18ماده 

تعاری.

 ف
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چٌبًچِ غیجت داًطدَ ثِ دلیل ثیوبسی ثَدُ ٍ لبدس ثِ ضشوت دس اهتحبًبت ًجبضذ ، پس اص اسائِ هذاسن ٍ هستٌذات -5-16

 .دسٍس حزف هی گشدد/ هشوض آهَصش ػبلی ، ثِ ػٌَاى غیجت پضضىی تلمی ٍ آى دسس / الصم ٍ تبییذ پضضه هؼتوذ پشدیس 

 .حزف ته دسس یب ولیِ دسٍس پس اص ضشٍع اٍلیي اهتحبى اهىبى پزیش ًوی ثبضذ-6-16

 :هصادیك تخلف ٍ تملة در اهتحاى ٍ ًحَُ رسیذگی تِ آًْا -17هادُ 
 تملت دساهتحبى -1

 فشستبدى ضخع دیگشی ثِ خبی خَد ثِ اهتحبى یب ضشوت ثِ خبی دیگشی دساهتحبى-2

 1ٍ2ولیِ آصهَى ّبیی وِ اص سَی داًطگبُ ثِ ػٌَاى آصهَى سسوی ثِ داًطدَیبى اػالم هی ضًَذ ،هطوَل ثٌذ ّبی : 1تثصزُ

 .هی ضًَذ

ًمض همشسات خلسِ اهتحبى ثذٍى استىبة فؼلی اصخبًت هتخلف یب ٍخَد لشائي دیگش وِ ػبهل هؼٌَی دستخلف تملت  :2تثصزُ

 .سا هحشص ًىٌذ ، ًوی ضَد

استىبة ّشفؼلی ا ص سَی اضخبظ حمیمی وِ هَخت اخالل یب ٍلفِ یبهضاحوت دساخشای ثشًبهِ ّبی داًطگبُ یبخَاثگبُ -3

 .ضَد

 اخالل یب ایدبد ٍلفِ یب ایدبد هضاحوت ثشای ثشًبهِ ّبیب ًظن خَاثگبُ (الف

 اخالل یب ایدبد ٍلفِ دسثشًبهِ ّب یبًظن داًطگبُ  (ب

 ػذم سػبیت همشسات داًطگبُ (ج

 تٌثیْات  -18هادُ 

 .تٌجیْبتی وِ ثب حىن ضَسا یب وویتِ اًضجبعی ًسجت ثِ داًطدَیبى هی تَاًذاػوبل ضَد-1-18

 اخغبس ضفبّی-1

 تزوش وتجی ثذٍى دسج دسپشًٍذُ داًطدَ-2

 اخغبس وتجی ثذٍى دسج دسپشًٍذُ داًطدَ-3

 تزوش وتجی ٍدسج دسپشًٍذُ داًطدَ-4

 تَثیخ وتجی ٍدسج دسپشًٍذُ داًطدَ-5

 غذم دسدسس یباهتحبى هشثَط ثِ تخلف25دادى ًوشُ -6

 اصیه هبُ تبعَل هذت ثبلیوبًذُ اصتحػیل... هحشٍهیت اص تسْیالت سفبّی داًطگبُ اصلجیل ٍام،خَاثگبُ ٍ-7

 دسیبفت خسبست اصداًطدَ دسهَسدی وِ تخلف هٌدش ثِ ایدبدضشسٍصیبى ضذُ ثبضذ-8

 هٌغ هَلت اص تحػیل ثِ هذت یه ًیوسبل ثذٍى احتسبة سٌَات-9

 هٌغ هَلت اصتحػیل ثِ هذت یه ًیوسبل ثباحتسبة سٌَات-10

 هٌغ هَلت اصتحػیل ثِ هذت دٍ ًیوسبل ثذٍى احتسبة سٌَات-11

 هٌغ هَلت اصتحػیل ثِ هذت دٍ ًیوسبل ثب احتسبة سٌَات-12

 :تٌجیْبتی وِ فمظ ثب حىن ضَسای هشوضی اًضجبعی ًسجت ثِ د اًطدَهی تَاًذ اػوبل ضَد-2-18

 هٌغ هَلت اصتحػیل ثِ هذت سِ ًیوسبل ثذٍى احتسبة سٌَات -1

 هٌغ هَلت اص تحػیل ثِ هذت سِ ًیوسبل ثب احتسبة سٌَات -2

 هٌغ هَلت اصتحػیل ثِ هذت چْبس ًیوسبل ثذٍى احتسبة سٌَات -3
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 هٌغ هَلت اصتحػیل ثِ هذت چْبس ًیوسبل ثب احتسبة سٌَات -4

 (ّوشاُ ثب تغیش سضتِ تحػیلی دسغَست لضٍم)تغییش هحل تحػیل داًطدَ -5

 تجذ یل  دٍسُ تحػیلی داًطدَ اصسٍصاًِ ثِ ضجبًِ-6

 اخشاج داًطدَ اصداًطگبُ ثب حفظ حك ضشوت دسآصهَى ٍسٍدی-7

 سبل3تب1اخشاج ٍهحشٍهیت اصتحػیل دسولیِ داًطگبُ ّب اص-8

 هشخغ سسیذگی ٍ تػوین گیشی دس هَاسد تخلفبت آهَصضی ٍ اهتحبًبت داًطدَیبى ، ضَساّب یب وویتِ ّبی -19هادُ 

 . اًضجبعی داًطگبُ است

 تثصزُ در یاسدّویي جلسِ ضَرای تخصصی آهَسضی داًطگاُ 12 هادُ ٍ 20ایي ضیَُ ًاهِ در - 20ماده 

 .  تذٍیي ٍ پس اس تائیذ ٍ  اتالغ رئیس داًطگاُ السم االجزاست 02/1392/ 15فزٌّگیاى تِ تاریخ  

                                                                                                جْاًثخص هحثی ًیا

                                                                                                 سزپزست داًطگاُ فزٌّگیاى

 

                                                                                             


