ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ
دوره ﻫﺎي ﮐﺎرداﻧﯽ  -ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ورودي ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ·
آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ذﯾﺮﺑﻂ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﻮن ،اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اراﺋﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ در ·
زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اراﺋﻪ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﯾﺎ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ·
ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺮاي ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺪون اﻃﻼع و ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ و
داﻧﺸﺠﻮ اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ آن ·
را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺼﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش اراﺋﻪ
دﻫﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،آن
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺟﺰو ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ وي ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاي آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺻﺎدر
ﻣﯽ ﺷﻮد.
داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺣﻖ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ و در ﻫﺮ ·
رﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،روزاﻧﻪ و
ﺷﺒﺎﻧﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي
ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﻣﺘﺒﻮع از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺤﺮوم و
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وي ﺑﺎﻃـــﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻧﺸﺠـــﻮ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ذﯾﺮﺑﻂ
ﺑﭙﺮدازد.
واﺣﺪ درﺳﯽ
آﻣﻮزش در ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم واﺣﺪي اﺳﺖ·.
در ﻧﻈﺎم واﺣﺪي ،ارزش ﻫﺮ درس ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي آن درس ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﯾﺎ
ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﮏ درس ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درس ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﻫﺮ واﺣﺪ درﺳﯽ ،ﻣﻘﺪار ﯾﺎ ﻣﯿﺰان درﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮي  17ﺳﺎﻋﺖ،
ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ  34ﺳﺎﻋﺖ ،ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزي ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزي
در ﻋﺮﺻﻪ  51ﺳﺎﻋﺖ ،در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب

ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد .در ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﺣﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻫﺮﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﮐﺐ از دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ·
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﮏ دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪت آﻣﻮزش ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ  17ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ
دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ  6ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزش اﺳﺖ.
ﻃﻮل ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺟﺰء ﻣﺪت آﻣﻮزش ﻣﺤﺴﻮب ·
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن ﻫﺮﯾﮏ از دوره ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮوه ·
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ اﺳﺖ:
دوره ﮐﺎرداﻧﯽ 64 :ﺗﺎ  68واﺣﺪ؛
دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ 130 :واﺣﺪ؛
دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ 65 :واﺣﺪ.

ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮي دوره روزاﻧﻪ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  12و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  20واﺣﺪ P 
درﺳﯽ و داﻧﺸﺠﻮي دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  10و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  18واﺣﺪ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠــﯽ ﺣﺪاﻗﻞ P  17
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮑﺪه ،در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  24واﺣﺪ
درﺳﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮي دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ ﮐﻪ داراي اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﺎ  20واﺣﺪ درﺳﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻗﺒﻞ از ﮐﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ داﻧﺸﺠﻮ از رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺪاﻗﻞ P  12
واﺣﺪ در دوره روزاﻧﻪ و  10واﺣﺪ در دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  6واﺣﺪ درﺳﯽ اﺳﺖ·.
اﺧﺬ واﺣﺪ درﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ·.
در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺬ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ درس ·
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درس ﺗﺌﻮري ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻼً آن درس را اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و در ﮐﻼﺳﻬﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ وﻟﯿﮑﻦ در اﻣﺘﺤﺎن آن درس ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﺴﺐ
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن درس را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزي
در ﻋﺮﺻﻪ اﺧﺬ و اﻣﺘﺤﺎن آن را در ﻃﻮل ﺗﺮم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ در درس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﺮه ﻣﺮدودي ﮔﺮﻓﺖ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻠﺰم 
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آن درس و ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻣﺮﺑﻮط و ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ.

P

در ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻗﺒﻞ از ﮐﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ داﻧﺸﺠﻮي دوره روزاﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ·
 24واﺣﺪ درﺳﯽ و داﻧﺸﺠﻮي دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  20واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺮوط ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ آن واﺣﺪﻫﺎ
را در آن ﻧﯿﻤﺴﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دروس ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
آن دﺳﺘﻪ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ورودي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در دوره ﻫﺎي ﮐﺎرداﻧﯽ· ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﺧﺎم ﻣﻮاد
اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ در آزﻣﻮن ورودي ،در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درس ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ،از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز رﺷﺘﻪ ،دروﺳﯽ را ﮐﻪ
آن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان دروس ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ دروس ﻣﻨﺪرج در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ،در اوﻟﯿﻦ ﯾﺎ دوﻣﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
اراﺋﻪ دروس ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ،در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ از ·
ﺟﻤﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮات در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ  ،اﺣﺘﺴﺎب در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﻣﺸﺮوﻃﯽ و
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  8واﺣﺪ از دروس ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ·
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻃﻮل دوره
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﻫﺎي ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روزاﻧﻪ  3ﺳﺎل ·
در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روزاﻧﻪ  6ﺳﺎل و در دوره ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  3/5ﺳﺎل و  7ﺳﺎل
اﺳﺖ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ واﺣﺪﻫﺎي دوره را در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت درس
ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ درس اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ ·
،ﻋﻤﻠﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از 17/2و ﮐﺎرآﻣﻮزي و ﮐﺎرآﻣﻮزي  4/17در ﻫﺮ درس ﻧﻈﺮي از
در ﻋﺮﺻﻪ 1/10ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت آن درس ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺮه
داﻧﺸﺠﻮ در آن درس ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻏﯿﺒﺖ در ﺟﻠﺴﺎت درس ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻓﻮق ،درﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ )ﻣﻮﺟﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ( ﺑﻌﻬﺪه اﺳﺘﺎد و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ درس ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻏﯿﺒﺖ او ··
ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،آن درس ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد،
در اﯾﻦ ﺣﺎل رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  12واﺣﺪ ﺑﺮاي دوره روزاﻧﻪ و  10واﺣﺪ ﺑﺮاي دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻫﺮ

ﻧﯿﻤﺴﺎل اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﻤﺴﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻏﯿﺒﺖ در اﻣﺘﺤﺎن
ﻏﯿﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺮ درس ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ در اﻣﺘﺤﺎن آن درس ·
اﺳﺖ و ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻮﺟﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺮ درس ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف آن درس ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻏﯿﺒﺖ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻓﻘﻂ در ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از P 
ﺷﺮوع ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو درس دﯾﮕﺮ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ دو درس اﺧﺬ ﺷﺪه ﺧﻮد را
ﺣﺬف ﯾﺎ دو درس اﺧﺬ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﺎ دو درس دﯾﮕﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺪاد
واﺣﺪﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه وي از ﺣﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ.
ﻏﯿﺒﺖ در ﺟﻠﺴﺎت دو ﻫﻔﺘﻪ اول ﻫﺮ درس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ 
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دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺟﺰو ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺠﺎز داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ·.
در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  5ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻓﻘﻂ ·
ﯾﮑﯽ از درس ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ

آﻧﮑﻪ اوﻻً ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در آن درس ﺑﯿﺶ ازﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت آن درس ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺗﻌﺪاد
واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه وي از  12واﺣﺪ در دوره روزاﻧﻪ و  10واﺣﺪ در دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﻮد.
ﺣﺬف ﮐﻠﯿﻪ درس ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ·
ﭘﺎﯾﺎن آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه،
داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ .دراﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ در ﺳﻨﻮات
ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
ﺣﺬف ﮐﻠﯿﻪ درس ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آن ·
دوره ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ درس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﻼس ،اﻧﺠﺎم ·
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
اﺳﺘﺎد ﻫﺮ درس ﻣﺮﺟﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ در آن درس اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ درس ﻧﻈﺮي اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ·.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﺮه درس اﺳﺖ ،و ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ درس ·
ﺑﺼﻮرت ﻋﺪدي ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻫﺮ درس ﻧﻈﺮي و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ  10و ﮐﺎرآﻣﻮزي و 
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ﮐﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ  12ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دروس اﺟﺒﺎري ﻣﺮدود

ﺷﻮد ،در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﮑﺮار آن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺮات ﮐﻠﯿﻪ دروس اﻋﻢ از ﻗﺒﻮﻟﯽ
و ردي در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﮏ درس اﺧﺘﯿﺎري ﻣﺮدود ﺷﻮد ،ﺑﺠﺎي آن درس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺪول ·
دروس اﺧﺘﯿﺎري در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ،درس دﯾﮕﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺮات ﮐﻠﯿﻪ
دروس اﻋﻢ از ﻗﺒﻮﻟﯽ و ردي در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺮﺑﻮط و
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﯾﮏ از دروس ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺮه ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﺮه دروس ﻧﻈﺮي-ﻋﻤﻠﯽ P 
ﮐﻪ ﯾﮏ درس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﺪل دو ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﺮ
ﮐﺪام اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪل دو ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ  10ﻧﺮﺳﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ از
 8ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﺪل ﺑﻪ  10رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪداً ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات
در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در آن ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ·
ﻧﻤﺮات او ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮات
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ وي ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ،ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻫﺮ درس در ﻧﻤﺮه آن درس ﺿﺮب ﻣﯽ ·
ﺷﻮد و ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ
ﯾﺎ ﻣﺮدودي درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻤﺮات دروﺳﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ·
در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺸﺮوط
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﯿﭻ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  12ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ P 
اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاي دوره روزاﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از · 12
واﺣﺪ و ﺑﺮاي دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  10واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯿﮑﻦ در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺸﺠﻮ در دوره روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از
 12واﺣﺪ و در دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  10واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب و در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺮوط ﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮ را ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ وي و اوﻟﯿﺎء او ﮐﺘﺒ ًﺎ ·
اﻃﻼع دﻫﺪ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آن را در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻗﺼﻮر در
اﺧﻄﺎر ﺑﻪ وي از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮ از اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﺎﻧﻌﯽ در اﺟﺮاي
ﻣﻘﺮرات ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوط ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻗﺒﻞ از P 
ﮐﺎرآﻣﻮزي در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺶ از  14واﺣﺪ درﺳﯽ در دوره روزاﻧﻪ و ﺑﯿﺶ از 12
واﺣﺪ درﺳﯽ در دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ را ﻧﺪارد.
اﺧﺮاج داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺸﺮوط
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎي ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ·
در  2ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،اﻋﻢ از ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در  3ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ
 4ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺘﻨﺎوب ،ﮐﻤﺘﺮ از  12ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از دوره ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره 
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ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن ﻣﻘﻄﻊ
را ﻧﺪارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﮔﺬراﻧﺪن
واﺣﺪﻫﺎي ﮐﻤﺒﻮد در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿـــﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ،در دوره ﮐﺎرداﻧـــﯽ
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮ در آن داﻧﺸﮕﺎه داﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ·
ﭘﺲ از اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش از داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط در آن داﯾﺮ اﺳﺖ
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داده و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد .ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب و داﯾﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ·
ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ،در آن داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ دﻫﺪ
و ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي
ﮐﻤﺒﻮد ،در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ واﺣﺪﻫﺎ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ دروس ﮐﻤﺒﻮد ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﺠﺎز ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش از داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
P

داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،در ﻫﺮ ﯾﮏ از دوره 
ﻫﺎي ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاي  1ﻧﯿﻤﺴﺎل و در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺑﺮاي  2ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دوره ﻫﺎي ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ·
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاي  2ﻧﯿﻤﺴﺎل و در دوره ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاي  3ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ
ﻣﺘﻨﺎوب ،از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ در اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺷﻮراي 
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آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺰء ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ دوره ﻣﺤﺴﻮب ·
ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ·
ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ،ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد.
ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ·.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن ﺑﺎردار ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ·
رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات از ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ،ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ و ﻋﺬر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺷﻮراي ·
آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺪون
اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﺑﻮرﺳﯿﻪ و ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ·
ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻋﺰام ﻣﯿﺸﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﻫﻤﺴﺮ و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺧﺼﯽ
ﻣﺠﺎز در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ  4ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در
ﺳﻨﻮات ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را ·
ﺷﺨﺼ ًﺎ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي

ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺣﮑﻢ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ وي ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺣﻖ
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن رﺷﺘﻪ را ﻧﺪارد.
داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻨﺼﺮف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ·
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻧﺘﻘﺎل
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ از ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﺎن ·
رﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﺳﺖ·:
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ·.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل از دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ·.
واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎي دوره ·
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات دروس ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ  12ﺑﺎﺷﺪ·.
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎص ﺗﻌﻬﺪ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ ﺑﺎ ·
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه و اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﺟﺰ در ﻣﻮارد زﯾﺮ·:

ﺷﻬﺎدت ،ﻓﻮت ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺪن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ وي ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻊﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻔﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎري ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺸﺠﻮ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ازدواج رﺳﻤﯽ و داﺋﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﻮﻫﺮ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ·.
ﺑﺮاي ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﺿﺮوري اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ·
ﻫﻤﺴﺮ آزاد اﺳﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﮑﻮﻧﺖ او در ﺗﻬﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوي
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺴﺮ او ﻧﯿﺰ در ·
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺴﺮ
ﻣﻮﺟﻮدﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﺴﺮ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﺻﺤﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ·.
اﻧﺘﻘﺎل از دوره ﻫــﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ روزاﻧﻪ و از داﻧﺸﮕـــﺎه ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺣﻀــﻮري )ﭘﯿﺎم ﻧﻮر( ﺑﻪ ·
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﻀﻮري اﻋﻢ از روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ و از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي
دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ وﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻋﮑﺲ آن ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ
ﻣﺮﺑﻮط ،ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮد را ﮐﺘﺒ ًﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮرد ،ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻫﻔﺘﻪ ·
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ·
ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ و رﯾﺰﻧﻤﺮات او ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل دارد و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ،ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮاﺑﻖ داﻧﺸﺠﻮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ·
ارﺳﺎل و ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻮد.
درﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات آﻧﻬﺎ  12و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ·
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  12و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  10اﺳﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪه
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ درﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ در
ﺣﺪودي ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ وي اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﻣﺪت
ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺮات درﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ اﻋﻢ از ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ردي و ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ ·
داﻧﺸﺠﻮي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﻋﯿﻨﺎً در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ
او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪرك ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و در ·
آن ﻣﺪرك ﺗﻌﺪاد واﺣــﺪﻫﺎي ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه داﻧﺸﺠـــﻮ و ﻣﺠﻤـــﻮع واﺣــﺪﻫﺎي اﺧــﺬ ﺷﺪه

در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات آﻧﻬﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ·.
داﻧﺸﺠﻮي ﻣﯿﻬﻤﺎن
در ﻣـــﻮاردي ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷــــﺪ ﻣﯽ ·
ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮي ﻣﯿﻬﻤﺎن ،ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را
ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ از دوره ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ و از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﻀﻮري ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري و از ·
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ·
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درس ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ·
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻤﺘﺮ از 10
واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻊ واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ در آن
ﻧﯿﻤﺴﺎل از  12واﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮ و از  20واﺣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل در دوره ﮐﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ·
ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و دو ﻧﯿﻤﺴﺎل در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ،ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﻬﻤﺎن ،ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ درس در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ از  40درﺻﺪ ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎي دوره ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ داﻧﺸﺠﻮ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ درس و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع ·
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ و ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﯿﻬﻤﺎن در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ ،ﻋﯿﻨ ًﺎ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ او در ·
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﺮات آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ او
ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﯿﻬﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ  12ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و 
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واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮ از  12ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪداً
ﺑﮕﺬراﻧﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ
داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ·
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه ذﯾﺮﺑﻂ از رﺷﺘﻪ اي ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ دﻫﺪ.
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ از ﻧﻈﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ. -ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ دوم واﺣﺪﻫﺎي دوره را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ورودي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﺳﺎل ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮدﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻬﻤﯿﻪ و رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ ،اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دررﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ·.
داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ دﻫﺪ·.
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ از ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ·
ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ در ·
رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،داﻧﺸﺠﻮ اﺟﺎزه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺪارد.
اﻗﺪام ﻧﮑﺮدن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از ﺗﻐﯿﯿﺮ ·
رﺷﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره از وي ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ·.
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻢ زﻣﺎن داراي ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ· ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم· ،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ،ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
دروﺳﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ در ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ·
و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزي ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ دروﺳﯽ از وي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎ دروس رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ  %80اﺷﺘﺮاك ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺮه ﻫﺮﯾﮏ
از آن دروس ﻧﯿﺰ از  12ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
دروس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و ﻧﻤﺮات آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ·
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﻧﻤــﺮات دروس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻗـــﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه او
ﮐﻤﺘﺮ از  12ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺟﻤﻌ ًﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل
ﻣﺸﺮوﻃﯽ ،ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺸﻮد.
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي دروس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه داﻧﺸﺠﻮ ،درﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ·
ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ را در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ از وي ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪارك ﻻزم ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ·
ﺷﺮوع ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ از ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ دﻫﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ·
ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  20واﺣﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از
داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل از ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ وي ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  12ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در رﺷﺘﻪ ·
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺪرك ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ از  12ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮ
ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  20واﺣﺪ درﺳﯽ از درﺳﻬﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘــﺮ از  12ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ در دوره ﻫﺎي ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در
ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴـــﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠـــﯽ و در دوره ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در  2ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﺠﺪداً اﻧﺘﺨﺎب و آن دروس را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ .دراﯾﻦ
ﺻﻮرت دروس ﺗﮑﺮاري ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺮات ﻗﺒﻠﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮات او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر دروس ﺗﮑﺮاري را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن ·
آن دروس ﻣﺮدود ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﺣﺘﺴﺎب ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺮات ﻗﺒﻮﻟﯽ ،ردي و ﺗﮑﺮاري
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ وي ﺑﻪ  12رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻗﺒﻠﯽ او در آن درس ﻣﻼك ﻋﻤـــﻞ اﺳﺖ و
داﻧﺸﺠـــﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ وي ﺑﻪ  12ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم و اﺧﺮاج
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮ در آن درس ﻣﺮدود

اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در آن درس ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﺪد ًا آن درس
را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از آن ·
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮات ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ او
ﮐﺎرداﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم و اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻣﯽ ﮔﺮدد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ·
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ را ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ آن دوره ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ روزي اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه درﺳﯽ وي ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ·
اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد

