ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ دورﻩ هﺎﯼ آﺎرداﻧﯽ  ,آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﻣﺼﻮب ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯼ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﯽ
ﻣﻮرخ ٨٣/٣/٢٣
ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ دورﻩ آﺎرداﻧﯽ ,آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در  ١٢ﻓﺼﻞ ۶٩ ,ﻣﺎدﻩ و  ٨١ﺗﺒﺼﺮﻩ در
ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯼ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻣﻮرخ  ٨٣/٣/٢٣ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﻴﺪ.
اﯾﻦ ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ از اﺑﺘﺪاﯼ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ١٣٨٣ -٨۴ﺑﺮاﯼ ﺁن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ آﻪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وارد داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ
و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ,درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ,ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ آﻠﻴﻪ ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺁن ﺑﺮاﯼ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ,ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
راﯼ ﺻﺎدرﻩ در ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯼ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻣﻮرخ  ٨٣/٣/٢٣در ﻣﻮرد ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺁﻣﻮزﺷﯽ دورﻩ آﺎرداﻧﯽ وآﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ  ,ﺑﻪ واﺣﺪهﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ اﺑﻼغ ﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ اول
ﺷﺮاﯾﻂ ورود و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ورود :
ﻣﺎدﻩ  ( ١ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ دورﻩ هﺎﯼ آﺎرداﻧﯽ ,آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  ,اﻋﻢ از دورﻩ هﺎﯼ روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺸﺮح
زﯾﺮاﺳﺖ :
-١-١
١-٢

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﺁزﻣﻮن ورودﯼ .
ﺑﺮﺧﻮردارﯼ از ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻦ و روان ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯼ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﯽ

 -١-٣ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﻧﻈﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎرﯼ آﺸﻮر و داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ورود ﺑﻪ ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ  ,ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﯼ
ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﯽ .
١-۴داﺷﺘﻦ ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن دورﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ) ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ( و ﯾﺎ ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣﻪ دورﻩ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎهﯽ ) ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ( از داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از آﺸﻮر,
ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﻴﺪ وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ) ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺁﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺁن ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﻮزش هﺎﯼ ﺣﻮزوﯼ ) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮهﻨﮕﯽ ( و ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣﻪ دورﻩ آﺎرداﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ورود ﺑﻪ دورﻩ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ آﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻴﺪ
وزارت ﻋﻠﻮم ,ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎورﯼ ﯾﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ,درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﯽ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵-١ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﺎﻧﻮن ﺁﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻣﻘﺮرات آﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺁزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮزش آﺸﻮر از ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮاﯼ رﺷﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ,ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺷﻮراﯼ ﭘﺰﺷﻜﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺟﺎزﻩ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ اﻋﻼم
ﺷﺪﻩ را ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢اراﺋﻪ ﺗﺎﯾﻴﺪﯾﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ دورﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل
اول ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و اراﺋﻪ اﺻﻞ ﮔﻮاهﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن دورﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﯾﺎ اﺻﻞ ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣﻪ دورﻩ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﻜﺴﺎل ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ
اوﻟﻴﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٣ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ  ,داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن را از اﻧﺠﺎم دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺎص ﻣﻌﺎف ﻧﻤﯽ آﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ۴در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ در هﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ,ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ,ﺑﺮاﺑﺮ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ,ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ۵ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮﯼ دورﻩ روزاﻧﻪ ﺑﺪون ارادﻩ ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ دورﻩ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد از ﭘﺮداﺧﺖ
هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ اﻋﻢ از ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ :
ﻣﺎدﻩ  ( ٢ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺁزﻣﻮن ورودﯼ  ,ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖ هﺎﯾﯽ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮزش آﺸﻮر ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻋﻼم ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺮاﯼ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮاﯼ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁزﻣﻮن ,اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎدﻩ  ( ٣داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در هﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ در زﻣﺎﻧﯽ آﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻋﻼم ﻣﯽ آﻨﺪ ,ﺑﺮاﯼ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺑﻪ
ادارﻩ ﺁﻣﻮزش ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻨﺪ ,ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاﯼ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﺪون اﻃﻼع وﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﺖ و
داﻧﺸﺠﻮ اﺧﺮاج ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ آﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد را ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ ﺁن را ﺣﺪاآﺜﺮ ﯾﻚ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن هﻤﺎن
ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻪ ادارﻩ ﺁﻣﻮزش اراﺋﻪ دهﺪ ,درﺻﻮرت ﺗﺎﯾﻴﺪ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ,ﺁن
ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺟﺰو ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ وﯼ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻪ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻩ ,ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاهﺪ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪات
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎدﻩ  ( ۴داﻧﺸﺠﻮدر ﯾﻚ زﻣﺎن ﺣﻖ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ واداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺑﻴﺶ از ﯾﻚ رﺷﺘﻪ و در هﺮرﺷﺘﻪ ﺑﻴﺶ از ﯾﻚ ﮔﺮاﯾﺶ در ﯾﻚ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ  ,روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ را ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ .در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ  ,ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻤﻴﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺣﺴﻦ اﺟﺮاﯼ
ﻣﻘﺮرات ﺁﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﻣﺘﺒﻮع از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﯾﻜﯽ از رﺷﺘﻪ هﺎﯼ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺮوم و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ وﯼ ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد و
داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آﻠﻴﻪ هﺰﯾﻨﻪ هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻩ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ هﺎﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ذﯾﺮﺑﻂ
ﺑﭙﺮدازد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز ) اﺳﺘﻌﺪادهﺎﯼ درﺧﺸﺎن( از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ و ﺗﺎﺑﻊ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم
ﻧﻈﺎم ﺁﻣﻮزﺷﯽ
واﺣﺪ درﺳﯽ :
ﻣﺎدﻩ  ( ۵ﺁﻣﻮزش در ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ آﺸﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم واﺣﺪﯼ اﺳﺖ.
در ﻧﻈﺎم واﺣﺪﯼ ,ارزش هﺮ درس ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪهﺎﯼ ﺁن درس ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﻚ درس ,ﺑﻪ
هﻤﺎن درس ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
هﺮ واﺣﺪ درﺳﯽ ,ﻣﻘﺪار ﯾﺎ ﻣﻴﺰان درﺳﯽ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻔﺎد ﺁن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮﯼ  ١٧ﺳﺎﻋﺖ ,ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ ﺁزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﯽ ٣۴
ﺳﺎﻋﺖ ,آﺎرﮔﺎهﯽ و آﺎرﺁﻣﻮزﯼ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﯽ و آﺎرﺁﻣﻮزﯼ در ﻋﺮﺻﻪ  ۵١ﺳﺎﻋﺖ ,درﻃﻮل ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﯾﺎ دورﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ,
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯼ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ هﺎﯾﯽ آﻪ داراﯼ ﭘﺮوژﻩ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪت اﺟﺮاﯼ ﭘﺮوژ در ﯾﻚ
ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﺣﺪ ﺁن ,ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ :
ﻣﺎدﻩ  ( ۶هﺮﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﺮآﺐ از دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﯾﻚ دورﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺪت ﺁﻣﻮزش هﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ١٧هﻔﺘﻪ و هﺮ دورﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ۶هﻔﺘﻪ ﺁﻣﻮزش ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎدﻩ  ۵اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١ﻃﻮل ﻣﺪت اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن دورﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺟﺰو ﻣﺪت ﺁﻣﻮزش ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﺿﺮورﯼ ,ﺷﺎﻣﻞ وﻗﻮع ﺑﻼﯾﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ ,ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮط در ﻃﻮل  ١٧هﻔﺘﻪ  ,ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﺘﺎد
و ﻣﻮاردﯼ از اﯾﻦ ﻗﺒﻴﻞ  ,ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ,ﻣﯽ ﺗﻮان درس ﯾﺎ درس هﺎﯾﯽ را در ﻣﺪﺗﯽ

آﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ از  ١٧هﻔﺘﻪ ﺟﻬﺖ آﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ آﻪ ﺁن درس ﯾﺎ درﺳﻬﺎ را اﺧﺬ آﺮدﻩ اﻧﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﻮد ,ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت هﺮ
واﺣﺪ درﺳﯽ از ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺮر در ﻣﺎدﻩ  ۵اﯾﻦ ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻤﺘﺮ ﻧﺸﻮد و ﺷﺮآﺖ در آﻠﻴﻪ آﻼﺳﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎﻋﺎت هﺮ واﺣﺪ درﺳﯽ اﻟﺰاﻣﯽ
اﺳﺖ.
ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
ﻣﺎدﻩ  ( ٧ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و داﻧﺸﻜﺪﻩ هﺎﯼ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ درﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯼ را اﺟﺮا
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :ﺗﺮﺗﻴﺐ دروس ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزهﺎ  ,ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻃﻮل دورﻩ ,روش ﺗﺪرﯾﺲ و ﺟﺎﺑﺠﺎآﺮدن رﯾﺰ ﻣﻮاد و
ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ در ﯾﻚ درس و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و داﻧﺸﻜﺪﻩ هﺎﯼ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﯽ اﺳﺖ.
دروس اﺧﺘﻴﺎرﯼ :
ﻣﺎدﻩ  ( ٨داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ داراﯼ هﻴﺎت ﻣﻤﻴﺰﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ در هﺮ رﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﺪادﯼ از
دروس اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروس اﺧﺘﻴﺎرﯼ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اراﺋﻪ دهﻨﺪ ,ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪهﺎ و ﻃﻮل دورﻩ
در هﺮ رﺷﺘﻪ از ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز در اﯾﻦ ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ :
ﻣﺎدﻩ  ( ٩داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺎﯾﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪﻩ و داﻧﺸﮕﺎﻩ ,در هﺮ رﺷﺘﻪ از دورﻩ هﺎﯼ
آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ  ٢٠ﺳﺎﻋﺖ و در دورﻩ هﺎﯼ آﺎرداﻧﯽ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﯾﺲ رﺷﺘﻪ,
در ﻃﻮل دورﻩ ﺑﻴﻔﺰاﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ واﺣﺪ هﺮ درس ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪهﺎ
ﻣﺎدﻩ  ( ١٠ﺗﻌﺪاد واﺣﺪهﺎﯼ درﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮاﯼ ﮔﺬراﻧﺪن هﺮ ﯾﻚ از دورﻩ هﺎﯼ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﮔﺮوﻩ ﭘﺰﺷﻜﯽ ,ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻣﺼﻮب
ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯼ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﯽ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :

•
•
•

oدورﻩ آﺎرداﻧﯽ  ۶۴ :ﺗﺎ  ۶٨واﺣﺪ
oدورﻩ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  ١٣٠ :واﺣﺪ
oدورﻩ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ۶۵ :واﺣﺪ

ﻣﺎدﻩ  ( ١١هﺮ داﻧﺸﺠﻮﯼ دورﻩ روزاﻧﻪ در هﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٢و ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ  ٢٠واﺣﺪ درﺳﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯼ دورﻩ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
 ١٠وﺣﺪاآﺜﺮ  ١٨واﺣﺪ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب آﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١درﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٧ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راهﻨﻤﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ
داﻧﺸﻜﺪﻩ ,در هﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ  ٢۴واﺣﺪ درﺳﯽ را اﻧﺘﺨﺎب آﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯼ دورﻩ ﺷﺒﺎﻧﻪ آﻪ داراﯼ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ  ٢٠واﺣﺪ درﺳﯽ را اﻧﺘﺨﺎب آﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢در هﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻗﺒﻞ از آﺎرﺁﻣﻮزﯼ در ﻋﺮﺻﻪ داﻧﺸﺠﻮ از رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺪاﻗﻞ  ١٢واﺣﺪ در دورﻩ روزاﻧﻪ و  ١٠واﺣﺪ در دورﻩ
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٣ﺗﻌﺪاد واﺣﺪهﺎﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در دورﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﺪاآﺜﺮ  ۶واﺣﺪ درﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎدﻩ  (١٢اﺧﺬ واﺣﺪ درﺳﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ آﺎرﺁﻣﻮزﯼ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١درﺻﻮرت ﺿﺮورت و ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺧﺬ ﺣﺪاآﺜﺮ ﯾﻚ درس ﻋﻤﻮﻣﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ آﺎرﺁﻣﻮزﯼ درﻋﺮﺻﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﻮرﺗﯽ آﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻚ درس ﺗﺌﻮرﯼ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻼً ﺁن درس را اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﻩ و در آﻼﺳﻬﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ وﻟﻴﻜﻦ در اﻣﺘﺤﺎن ﺁن درس ﺷﺮآﺖ ﻧﻜﺮدﻩ و ﯾﺎﻧﻤﺮﻩ ﻗﺒﻮﻟﯽ آﺴﺐ ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺑﺎ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺗﺎﺋﻴﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺁن درس را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ آﺎرﺁﻣﻮزﯼ در ﻋﺮﺻﻪ اﺧﺬ و اﻣﺘﺤﺎن ﺁن را در ﻃﻮل ﺗﺮم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﮕﺬراﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ در درس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﺮﻩ ﻣﺮدودﯼ ﮔﺮﻓﺖ در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﺁن درس و ﺷﺮآﺖ در
آﻼس ﻣﺮﺑﻮط و آﺴﺐ ﻧﻤﺮﻩ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٣در ﻣﻮاردﯼ آﻪ در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻗﺒﻞ از آﺎرﺁﻣﻮزﯼ درﻋﺮﺻﻪ داﻧﺸﺠﻮﯼ دورﻩ روزاﻧﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ  ٢۴واﺣﺪ درﺳﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯼ دورﻩ
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ  ٢٠واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺮوط ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻠﻴﻪ
ﺁن واﺣﺪهﺎ را در ﺁن ﻧﻴﻤﺴﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دروس ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز داﻧﺸﮕﺎهﯽ :
ﻣﺎدﻩ  (١٣ﺁن دﺳﺘﻪ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺁزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮﯼ ورود داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ در دورﻩ هﺎﯼ آﺎرداﻧﯽ ,آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ هﻤﻪ رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ آﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﺧﺎم ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ در ﺁزﻣﻮن ورودﯼ  ,در ﯾﻚ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درس ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮراﯼ
ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﻩ ,از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﻴﻨﯽ آﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ,ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز رﺷﺘﻪ ,دروﺳﯽ را آﻪ ﺁن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ
ﺑﻌﻨﻮان دروس ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ دروس ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب  ,در اوﻟﻴﻦ ﯾﺎ دوﻣﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع درس ,ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ,رﯾﺰ ﻣﻮاد  ,ﻧﺤﻮﻩ اراﺋﻪ و زﻣﺎن ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﻩ و ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮوهﻬﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮزش آﺸﻮر ,ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁزﻣﻮن ورودﯼ  ,آﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ,ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻤﺮﻩ ﺧﺎم ﺁﻧﻬﺎ را در
هﺮﯾﻚ از ﻣﻮاد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٣اراﺋﻪ دروس ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز داﻧﺸﮕﺎهﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ,در داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ از هﺮ ﻟﺤﺎظ از ﺟﻤﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮات در آﺎرﻧﺎﻣﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ,اﺣﺘﺴﺎب در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﻣﺸﺮوﻃﯽ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ ,ﻣﺎﻧﻨﺪ دروس داﻧﺸﮕﺎهﯽ و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﺁﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ۴ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻃﻮل دورﻩ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ آﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٨واﺣﺪ از دروس ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز داﻧﺸﮕﺎهﯽ را ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ,ﺣﺪاآﺜﺮ ﯾﻚ
ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ اﻓﺰودﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﻮل دورﻩ :
ﻣﺎدﻩ  ( ١۴ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ در دورﻩ هﺎﯼ آﺎرداﻧﯽ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ روزاﻧﻪ  ٣ﺳﺎل و در دورﻩ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
روزاﻧﻪ  ۶ﺳﺎل و در دورﻩ هﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ٣/۵ﺳﺎل و  ٧ﺳﺎل اﺳﺖ  .در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ واﺣﺪهﺎﯼ دورﻩ را در ﺣﺪاآﺜﺮ
ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮط اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب
ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت درس :
ﻣﺎدﻩ  ( ١۵ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺮ درس اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺎت ﻏﻴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در هﺮ درس ﻧﻈﺮﯼ از , ۴/١٧
ﻋﻤﻠﯽ و ﺁزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﯽ از  ٢/١٧و آﺎرﺁﻣﻮزﯼ و آﺎرﺁﻣﻮزﯼ در ﻋﺮﺻﻪ از  ١/١٠ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت ﺁن درس ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎوز آﻨﺪ ,در ﻏﻴﺮاﯾﻨﺼﻮرت ﻧﻤﺮﻩ
داﻧﺸﺠﻮ در ﺁن درس ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١ﻏﻴﺒﺖ در ﺟﻠﺴﺎت درس ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ در ﻣﺎدﻩ  , ١۵درﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻣﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻏﻴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ )ﻣﻮﺟﻪ ﯾﺎ ﻏﻴﺮﻣﻮﺟﻪ( ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ اﺳﺘﺎد و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪﻩ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﻏﻴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در هﺮ درس ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ در ﻣﺎدﻩ  ١۵ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻏﻴﺒﺖ او ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮراﯼ
ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﻮد ,ﺁن درس ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎل رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٢واﺣﺪ ﺑﺮاﯼ دورﻩ روزاﻧﻪ و  ١٠واﺣﺪ
ﺑﺮاﯼ دورﻩ ﺷﺒﺎﻧﻪ در هﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺬآﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل آﺎﻣﻞ ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻏﻴﺒﺖ در اﻣﺘﺤﺎن :

ﻣﺎدﻩ  ( ١۶ﻏﻴﺒﺖ ﻏﻴﺮﻣﻮﺟﻪ در اﻣﺘﺤﺎن هﺮ درس ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺻﻔﺮ در اﻣﺘﺤﺎن ﺁن درس اﺳﺖ و ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻮﺟﻪ در اﻣﺘﺤﺎن هﺮ درس
ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﺁن درس ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻏﻴﺒﺖ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﺎدﻩ  ( ١٧داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در هﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ,ﻓﻘﻂ در ﻣﻬﻠﺘﯽ آﻤﺘﺮ از دوهﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺣﺪاآﺜﺮ 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 ﺁﻧﻜﻪ ﺗﻌﺪاد
واﺣﺪهﺎﯼ اﺧﺬ ﺷﺪﻩ وﯼ از ﺣﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١ﻏﻴﺒﺖ در ﺟﻠﺴﺎت دو هﻔﺘﻪ اول هﺮ درس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ هﺮ دﻟﻴﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪ,
ﺟﺰو ﺣﺪاآﺜﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺠﺎز داﻧﺸﺠﻮ ) ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ در ﻣﺎدﻩ  ( ١۵ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻣﻔﺎد ﻣﺎدﻩ ﻣﺬآﻮر اﺟﺮا ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ در دورﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺎدﻩ  ( ١٨درﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ,داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۵هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ,ﻓﻘﻂ ﯾﻜﯽ از درﺳﻬﺎﯼ ﻧﻈﺮﯼ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﺎﯾﻴﺪﮔﺮوﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺬف آﻨﺪ ,ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ اوﻻً ﻏﻴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﺁن درس ﺑﻴﺶ از  ۴/١٧ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت ﺁن درس ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﺛﺎﻧﻴﺎً ,ﺗﻌﺪاد واﺣﺪهﺎﯼ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ وﯼ از  ١٢واﺣﺪ در دورﻩ روزاﻧﻪ و  ١٠واﺣﺪ در دورﻩ ﺷﺒﺎﻧﻪ آﻤﺘﺮ ﻧﺸﻮد.
ﻣﺎدﻩ  ( ١٩ﺣﺬف آﻠﻴﻪ درﺳﻬﺎﯼ اﺧﺬ ﺷﺪﻩ در ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل  ,ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﺁن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ آﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ,داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺁن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺁن ﻧﻴﻤﺴﺎل
ﺑﺮاﯼ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺧﺼﯽ در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪﻩ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :ﺣﺬف آﻠﻴﻪ درﺳﻬﺎﯼ اﺧﺬ ﺷﺪﻩ در دورﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺁن دورﻩ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﻴﺪ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﻌﻴﺎرهﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﺎدﻩ  ( ٢٠ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ در هﺮ درس ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در آﻼس  ,اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و اﺳﺘﺎد هﺮ درس ﻣﺮﺟﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﺁن درس اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :ﺑﺮﮔﺰارﯼ اﻣﺘﺤﺎن آﺘﺒﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﺮاﯼ هﺮ درس ﻧﻈﺮﯼ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎدﻩ  ( ٢١ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ در واﺣﺪهﺎﯼ آﺎرﺁﻣﻮزﯼ و آﺎرﺁﻣﻮزﯼ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
 -٢١-١رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اﯼ و ﺣﻔﻆ ﺷﺌﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺣﺴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ و آﺎرآﻨﺎن واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط
 -٢١-٢ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
 -٢١-٣دﻗﺖ واﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط.
 -٢١-۴اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت و ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ داﻧﺸﺠﻮ از واﺣﺪهﺎﯼ آﺎرﺁﻣﻮزﯼ و آﺎرﺁﻣﻮزﯼ درﻋﺮﺻﻪ.
 -٢١-۵ﺷﺮآﺖ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ واﺣﺪهﺎ و آﺴﺐ ﻧﻤﺮﻩ ﻻزم.
ﻣﺎدﻩ  (٢٢ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ,ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدﻩ  ٢٠و  ٢١ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﺮات
داﻧﺸﺠﻮ در هﺮ درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدﯼ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺎدﻩ  (٢٣ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮﻩ ﻗﺒﻮﻟﯽ در هﺮ درس ﻧﻈﺮﯼ و ﺁزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﯽ  ١٠و آﺎرﺁﻣﻮزﯼ و آﺎرﺁﻣﻮزﯼ در ﻋﺮﺻﻪ  ١٢ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻪ در
هﺮﯾﻚ از دروس اﺟﺒﺎرﯼ ﻣﺮدود ﺷﻮد ,در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ,ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﺁن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺮات آﻠﻴﻪ دروس اﻋﻢ از ﻗﺒﻮﻟﯽ و ردﯼ در
آﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﯾﻚ درس اﺧﺘﻴﺎرﯼ ﻣﺮدود ﺷﻮد ,ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁن درس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺪول دروس اﺧﺘﻴﺎرﯼ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ,
درس دﯾﮕﺮﯼ را اﻧﺘﺨﺎب آﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺮات آﻠﻴﻪ دروس اﻋﻢ از ﻗﺒﻮﻟﯽ و ردﯼ در آﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل
ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ ﻣﻨﻈﻮرﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢هﺮﯾﻚ از دروس ﻧﻈﺮﯼ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ ,اﻣﺎ ﻧﻤﺮﻩ دروس ﻧﻈﺮﯼ  -ﻋﻤﻠﯽ آﻪ ﯾﻚ درس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ,ﻣﻌﺪل
دو ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮﯼ و ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ هﺮآﺪام اﺳﺖ .درﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﻣﻌﺪل دو ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮﯼ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ  ١٠ﻧﺮﺳﺪ و ﯾﺎ ﯾﻜﯽ از
ﺁﻧﻬﺎ از  ٨آﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ,هﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﺪل ﺑﻪ  ١٠رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ هﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪداً ﺗﻜﺮار ﺷﻮد.
ﻣﺎدﻩ  ( ٢۴در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ  ,ﻧﻤﺮﻩ آﺎرﺁﻣﻮزﯼ در ﻋﺮﺻﻪ و دروﺳﯽ آﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺼﻮب ,ﺗﻮام ﺑﻪ ﭘﺮوژﻩ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در
ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎد و ﺗﺎﯾﻴﺪ ﮔﺮوﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ,ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ,ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ﻧﻤﺮﻩ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد ,ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮﻩ ﻧﺎﺗﻤﺎم در ﻧﻴﻤﺴﺎﻟﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
آﻪ داﻧﺸﺠﻮ واﺣﺪ را اﺧﺬ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
اﻋﻼم ﻧﻤﺮات
ﻣﺎدﻩ  (٢۵اﺳﺘﺎد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻧﻤﺮﻩ ﻧﻬﺎﯾﯽ هﺮ درس را ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف  ١٠روز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰارﯼ اﻣﺘﺤﺎن ﺁن درس ﺑﻪ ادارﻩ آﻞ ﺁﻣﻮزش
داﻧﺸﻜﺪﻩ ﯾﺎ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻤﺮﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻣﻮزش  ,داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ  ٣روز ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮد را آﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺁﻣﻮزش
داﻧﺸﻜﺪﻩ اﻋﻼم آﻨﺪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﻣﺎدﻩ  ( ٢۶ادارﻩ ﺁﻣﻮزش هﺮ داﻧﺸﻜﺪﻩ ﯾﺎ واﺣﺪ ذﯾﺮﺑﻂ در هﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ دو هﻔﺘﻪ ﭘﺲ از
ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن هﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎهﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ,ﺑﻪ ﺁﻣﻮزش آﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :ﻧﻤﺮﻩ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺑﻪ ﺁﻣﻮزش آﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات
ﻣﺎدﻩ  ( ٢٧در ﭘﺎﯾﺎن هﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ,ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﺁن ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ ﻧﻤﺮات او ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺁن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
و در ﭘﺎﯾﺎن دورﻩ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻧﻴﺰ ,ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در آﺎرﻧﺎﻣﻪ وﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ,ﺗﻌﺪاد واﺣﺪهﺎﯼ هﺮ درس در ﻧﻤﺮﻩ ﺁن درس ﺿﺮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب هﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
آﻞ واﺣﺪهﺎﯾﯽ آﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﺮﻩ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدودﯼ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢دورﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ,ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ﻧﻤﺮات دروﺳﯽ آﻪ داﻧﺸﺠﻮ در دورﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮔﺬراﻧﺪ ,ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺸﺮوط
ﻣﺎدﻩ  ( ٢٨ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در هﻴﭻ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻤﺘﺮ از  ١٢ﺑﺎﺷﺪ درﻏﻴﺮاﯾﻨﺼﻮرت ,ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﻧﻴﻤﺴﺎل
ﺑﻌﺪ  ,ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١در ﻣﻮاردﯼ آﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪهﺎﯼ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮاﯼ دورة روزاﻧﻪ آﻤﺘﺮ از  ١٢واﺣﺪ و ﺑﺮاﯼ دورﻩ ﺷﺒﺎﻧﻪ آﻤﺘﺮ از ١٠
واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺁن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ .وﻟﻴﻜﻦ درﺻﻮرت آﺴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﻤﺴﺎل
ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .در ﻣﻮاردﯼ آﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮ ,در دورﻩ روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪهﺎ آﻤﺘﺮ از  ١٢واﺣﺪ و در دورﻩ
ﺷﺒﺎﻧﻪ آﻤﺘﺮ از  ١٠واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺁن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب و درﺻﻮرت آﺴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﻤﺴﺎل
ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢هﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺮوط ﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮ را هﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ وﯼ و اوﻟﻴﺎء او آﺘﺒﺎً اﻃﻼع دهﺪ و ﯾﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﺁن را در
ﭘﺮوﻧﺪﻩ داﻧﺸﺠﻮ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻗﺼﻮر در اﺧﻄﺎر ﺑﻪ وﯼ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮ از اﯾﻦ اﻣﺮ ,ﻣﺎﻧﻌﯽ در
اﺟﺮاﯼ ﻣﻘﺮرات ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎدﻩ  (٢٩داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ آﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻗﺒﻞ از آﺎرﺁﻣﻮزﯼ در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﺶ از ١۴
واﺣﺪ درﺳﯽ در دورﻩ روزاﻧﻪ و ﺑﻴﺶ از  ١٢واﺣﺪ درﺳﯽ در دورﻩ ﺷﺒﺎﻧﻪ را ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ  ,در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻗﺒﻞ از آﺎرﺁﻣﻮزﯼ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ,اراﺋﻪ
واﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدﻩ  ٢٩ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺖ .در هﺮﺻﻮرت اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از ٢٠
واﺣﺪ درﺳﯽ در دورﻩ روزاﻧﻪ و  ١٨واﺣﺪ درﺳﯽ در دورﻩ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺧﺮاج داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﺸﺮوط
ﻣﺎدﻩ  ( ٣٠در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در دورﻩ هﺎﯼ آﺎرداﻧﯽ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ,اﻋﻢ از
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب و آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺳﻪ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ  ۴ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺘﻨﺎوب ,آﻤﺘﺮ از  ١٢ﺑﺎﺷﺪ در هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯼ از دورﻩ آﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ,از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎدﻩ  (٣١داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ,از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دورﻩ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺁن ﻣﻘﻄﻊ را ﻧﺪارد ,ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺣﺪهﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﮔﺬراﻧﺪن
واﺣﺪهﺎﯼ آﻤﺒﻮد در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺗﺮ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ,در دورة آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺧﻮد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١درﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺗﺮ رﺷﺘﺔ داﻧﺸﺠﻮ در ﺁن داﻧﺸﮕﺎﻩ داﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش از داﻧﺸﮕﺎﻩ
دﯾﮕﺮﯼ آﻪ ﻣﻘﻄﻊ آﺎرداﻧﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط در ﺁن داﯾﺮ اﺳﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دادﻩ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﻮد ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢درﺻﻮرﺗﯽ آﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺗﺮ  ,ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب و داﯾﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوﻩ
ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ,ﺑﻪ ﯾﻜﯽ از رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺧﻮد ,در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺗﺮ  ,در ﺁن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ دﯾﮕﺮ ,ﺗﻐﻴﻴﺮ
رﺷﺘﻪ دهﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺣﺪهﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط وﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪهﺎﯼ آﻤﺒﻮد ,در ﻣﻘﻄﻊ آﺎرداﻧﯽ رﺷﺘﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺣﺪهﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ دروس آﻤﺒﻮد ,ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮوﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﻩ اﺳﺖ
ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺠﺎز ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﭘﺬﯾﺮش از داﻧﺸﮕﺎﻩ دﯾﮕﺮ ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدﻩ  (٣٢داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ,از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد ,در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ آﻪ در
دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺳﭙﺮدﻩ اﺳﺖ ,ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ,در ﺁزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺷﺮآﺖ آﻨﺪ و درﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ
در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دهﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ,واﺣﺪهﺎﯾﯽ را آﻪ داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻩ اﺳﺖ  ,ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ دادﻩ و ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد.

ﻓﺼﻞ هﻔﺘﻢ
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
ﻣﺎدﻩ  ( ٣٣داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ,در هﺮﯾﻚ از دورﻩ هﺎﯼ آﺎرداﻧﯽ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ
ﺑﺮاﯼ  ١ﻧﻴﻤﺴﺎل و در دورﻩ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاﯼ  ٢ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورﻩ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در هﺮﯾﻚ از دورﻩ هﺎﯼ آﺎرداﻧﯽ وآﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺑﺮاﯼ  ٢ﻧﻴﻤﺴﺎل و در دورﻩ هﺎﯼ
آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺑﺮاﯼ  ٣ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب  ,از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮدر اوﻟﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ,ﺑﺎ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺟﺰو ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ در هﺮ دورﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎدﻩ  ( ٣۴ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺘﺒﯽ  ,ﺣﺪاﻗﻞ دوهﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ هﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل  ,ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ
ادارﻩ ﺁﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺧﺎرج از زﻣﺎن ﻣﻘﺮر اراﺋﻪ ﺷﻮد ,ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢ادارﻩ ﺁﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از آﺴﺐ ﻧﻈﺮ از داﻧﺸﻜﺪﻩ ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ را آﺘﺒﺎً ﺑﻪ وﯼ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٣ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدﻩ  ( ٣۵داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن ﺑﺎردار ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در آﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﯽ ,ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات از ﯾﻚ
ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ,ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎدﻩ  ( ٣۶داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ آﻪ ﮔﻮاهﯽ و ﻋﺬر ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻣﻮﺟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮراﯼ ﭘﺰﺷﻜﯽ و ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﺪاآﺜﺮ ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ هﻤﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮﯼ ﺑﻮرﺳﻴﻪ و هﻤﺴﺮ آﺎرآﻨﺎن دوﻟﺖ :
ﻣﺎدﻩ  (٣٧داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﻤﺴﺮ ﯾﻜﯽ از آﺎرآﻨﺎن دوﻟﺖ ﯾﺎ هﻤﺴﺮ ﯾﻜﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﻤﺮاﻩ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
آﺸﻮر اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ هﻤﺴﺮ و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺗﺎﯾﻴﺪ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺠﺎز در ﻃﻮل دورﻩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺎ  ۴ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ :
ﻣﺎدﻩ  ( ٣٨داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ادارﻩ ﺁﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﯾﺎداﻧﺸﻜﺪﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﯼ ﯾﻜﺒﺎر ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﻚ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن هﻤﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را
ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎﯼ اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺣﻜﻢ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ وﯼ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺁن ﺣﻖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺁن رﺷﺘﻪ را ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﻨﺼﺮف از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاهﺪ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوران
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ هﺸﺘﻢ
اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺎدﻩ  ( ٣٩اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ از ﯾﻚ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ دﯾﮕﺮ در هﻤﺎن رﺷﺘﻪ و هﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎدﻩ  ( ۴٠اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺗﻮاﻓﻖ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻣﺒﺪاء و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ هﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﺳﺖ :
 -۴٠-١اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات ﺁﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴٠-٢ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل از دورﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴٠-٣واﺣﺪهﺎﯼ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاﯼ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ,ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ آﻞ واﺣﺪهﺎﯼ دورﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴٠-۴ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات دروس ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ,ﺣﺪاﻗﻞ  ١٢ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎص ﺗﻌﻬﺪ ﺳﭙﺮدﻩ اﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدﻩ  ۴٠و اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ
دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ,اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎدﻩ  (۴١اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ هﺮﯾﻚ از داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺗﻬﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﺟﺰ در ﻣﻮارد زﯾﺮ :

 -۴١-١ﺷﻬﺎدت ,ﻓﻮت ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺪن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ آﻪ وﯼ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ,ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻔﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮادﻩ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
 -۴١-٢ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﯾﺎﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺸﺠﻮ ,ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۴١-٣ازدواج رﺳﻤﯽ و داﺋﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯼ دﺧﺘﺮ آﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﻮهﺮ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١هﺮﯾﻚ از ﻣﻮارد ﻣﺬآﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢ﺑﺮاﯼ آﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﯽ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﺣﻜﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﺿﺮورﯼ اﺳﺖ واﮔﺮ ﺷﻐﻞ هﻤﺴﺮ ﺁزاد اﺳﺖ ﮔﻮاهﯽ اﺷﺘﻐﺎل و
ﺳﻜﻮﻧﺖ او در ﺗﻬﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٣در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﯼ دﺧﺘﺮ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﺪ و هﻤﺴﺮ او ﻧﻴﺰ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ,اﮔﺮ
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﺧﺘﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ هﻤﺴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ,هﻤﺴﺮ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ۴ﺻﺤﺖ هﺮﯾﻚ از ﻣﻮارد ﻣﺬآﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺎدﻩ  (۴٢اﻧﺘﻘﺎل از دورﻩ هﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ روزاﻧﻪ و از داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻏﻴﺮﺣﻀﻮرﯼ )ﭘﻴﺎم ﻧﻮر( ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺣﻀﻮرﯼ اﻋﻢ از روزاﻧﻪ و
ﺷﺒﺎﻧﻪ و از داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ وﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﺁن ﺑﺎﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺒﺪاء و ﻣﻘﺼﺪ و رﻋﺎﯾﺖ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮزﻧﺪان اﻋﻀﺎﯼ هﻴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺧﺎر ج از آﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ داﺧﻞ آﺸﻮر ﺗﺎﺑﻊ
ﺿﻮاﺑﻂ و ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدﻩ  (۴٣داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮد را آﺘﺒﺎً ﺑﺎ ذآﺮ ﻣﻮرد ,ﺣﺪاﻗﻞ  ۶هﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻪ
ادارﻩ ﺁﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎدﻩ  ( ۴۴داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ,ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﻚ هﻔﺘﻪ ,ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را
هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات او ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل دارد و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو هﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ,آﻠﻴﻪ ﺳﻮاﺑﻖ داﻧﺸﺠﻮ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل و ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻣﺒﺪاء ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎدﻩ  (۴۵درﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل  ,واﺣﺪهﺎﯼ ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ داﻧﺸﺠﻮ آﻪ ﻧﻤﺮات ﺁﻧﻬﺎ از  ١٢و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
واﺣﺪهﺎﯾﯽ آﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﺁﻧﻬﺎ آﻤﺘﺮ از  ١٢و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ١٠اﺳﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ .درهﺮﺣﺎل ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش واﺣﺪهﺎﯼ درﺳﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯼ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ در ﺣﺪودﯼ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ آﻪ وﯼ اﻣﻜﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪهﺎﯼ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺮات درﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء اﻋﻢ از ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ردﯼ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮﯼ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ
ﻣﺸﺮوﻃﯽ ,ﻋﻴﻨﺎً در آﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎدﻩ  ( ۴۶ﻣﺪرك ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﯼ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺁن ﻣﺪرك ﺗﻌﺪاد واﺣﺪهﺎﯼ ﮔﺬراﻧﺪﻩ
ﺷﺪﻩ داﻧﺸﺠﻮ و ﻣﺠﻤﻮع واﺣﺪهﺎﯼ اﺧﺬ ﺷﺪﻩ در داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻣﺒﺪاء و ﻣﻘﺼﺪ ,ﺑﺎ ذآﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺁﻧﻬﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﻴﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎدﻩ  (۴٧اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ در هﺮ ﻣﻘﻄﻊ ,ﻓﻘﻂ ﯾﻚ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ :
ﻣﺎدﻩ  (۴٨ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دوداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻣﺒﺪاء و ﻣﻘﺼﺪ  ,ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ
در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮاﯼ ﯾﻚ ﺑﺎر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

 -۴٨-١اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ هﺮ دو داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻣﺒﺪاء از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات ﺁﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴٨-٢ﺳﺎل ورود ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ هﺮ دو داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و در هﺮ ﺻﻮرت هﺮ دو داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻴﺶ از  %۵٠از
واﺣﺪهﺎﯼ دورﻩ را ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١ﺑﺮاﯼ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎص ﺗﻌﻬﺪ ﺳﭙﺮدﻩ اﻧﺪ ,آﺴﺐ ﻣﻮاﻗﺖ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻋﻼوﻩ
ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬآﻮر اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺁزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮﯼ در هﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ,ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٣ﻣﺪرك ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ آﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ,ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎدﻩ  (۴٩داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دو ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ را از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻧﻤﻮدﻩ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺰدهﻢ اﻟﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ هﺮﺳﺎل ﺑﻪ ﺁﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء ﺗﺴﻠﻴﻢ آﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﻚ داﻧﺸﮕﺎﻩ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺪ اﻧﺘﺨﺎب آﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ آﻪ ﻗﺒﻼً ﯾﻜﺒﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎدﻩ  (۵٠داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎﯼ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎهﺎﯼ رﺳﻴﺪﻩ اﻗﺪام و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﯾﻚ ﻧﺴﺨﻪ از
ﺗﻘﺎﺿﺎهﺎﯼ ﺗﺎﯾﻴﺪ ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺷﺮح واﺣﺪهﺎﯾﯽ آﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﮔﺬراﻧﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﯾﻚ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺻﻮرت ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎهﺎﯼ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎﻩ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻣﻘﺼﺪ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدﻩ  ( ۵١از اﺑﺘﺪاﯼ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎﻩ هﺮﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎهﺎﯼ رﺳﻴﺪﻩ در ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ آﻤﻴﺘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺷﻮرا در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬﻩ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﻮﯾﻢ داﻧﺸﮕﺎهﯽ  ,ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﺁﻣﻮزﺷﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء و از ﺁن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ذﯾﻨﻔﻊ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ آﻤﻴﺘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺁن ﺷﻮرا اﻣﺮﯼ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﯽ و ﺑﺮاﯼ ﻃﺮﻓﻴﻦ
ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ
داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﻴﻬﻤﺎن
ﻣﺎدﻩ  ( ۵٢در ﻣﻮاردﯼ آﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻣﺒﺪاء و ﻣﻘﺼﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﻴﻬﻤﺎن  ,ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﯽ از دورﻩ هﺎﯼ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ و از داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ ﺣﻀﻮرﯼ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﺣﻀﻮرﯼ و از داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎﯼ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ و
ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺎدﻩ  (۵٣ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﻚ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ آﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻣﺒﺪاء ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدﻩ  (۵۴ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﻚ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮاﯼ ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﻚ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درس ﺑﺎﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء و داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ,ﺑﺸﺮط
ﺁﻧﻜﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪهﺎﯼ درﺳﯽ ﻣﺬآﻮر آﻤﺘﺮ از  ١٠واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻊ واﺣﺪهﺎﯼ درﺳﯽ اﺧﺬ ﺷﺪﻩ داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء و ﻣﻘﺼﺪ در ﺁن
ﻧﻴﻤﺴﺎل از  ١٢واﺣﺪ آﻤﺘﺮ و از  ٢٠واﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد ,ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﻣﺎدﻩ  (۵۵هﺮ داﻧﺸﺠﻮ در هﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل در دورﻩ آﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و دو ﻧﻴﻤﺴﺎل در دورﻩ
آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  ,در ﯾﻚ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ,ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻨﺪ .درهﺮﺣﺎل واﺣﺪهﺎﯾﯽ آﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻴﻬﻤﺎن ,ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ درس در ﯾﻚ ﯾﺎﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﺬراﻧﺪﻩ اﺳﺖ ,ﻧﺒﺎﯾﺪ از  ۴٠درس آﻞ واﺣﺪهﺎﯼ دورﻩ
ﺗﺠﺎوز آﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ  :اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ داﻧﺸﺠﻮ ,ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ درس و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻼع ﮔﺮوﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء و
ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدﻩ  ( ۵۶واﺣﺪهﺎﯾﯽ آﻪ داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﻴﻬﻤﺎن در ﯾﻚ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ,ﻋﻴﻨﺎً در آﺎرﻧﺎﻣﻪ او در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻧﻤﺮات ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ او ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮﻩ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﻴﻬﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ  ١٢ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و واﺣﺪهﺎﯾﯽ را آﻪ داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﻧﻤﺮة
آﻤﺘﺮ از  ١٢ﮔﺬراﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪداً ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﻣﺎدﻩ ( ۵٧ﻣﺪرك ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺒﺪاء ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ دهﻢ
ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ
ﻣﺎدﻩ  ( ۵٨داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ آﺎرداﻧﯽ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ
ذﯾﺮﺑﻂ از رﺷﺘﻪ اﯼ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ دهﺪ.
 -۵٨-١اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵٨-٢ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻚ ﺷﺸﻢ وﺣﺪاآﺜﺮ ﯾﻚ دوم واﺣﺪهﺎﯼ دورﻩ را ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵٨-٣ﻧﻤﺮﻩ ﺁزﻣﻮن ورودﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﺳﺎل ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻩ از ﻧﻤﺮﻩ ﺁزﻣﻮن ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ در ﺳﻬﻤﻴﻪ و رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ
در هﻤﺎن ﺳﺎل در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ آﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻊ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎص ﺗﻌﻬﺪ دارﻧﺪ ,ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﻠﻴﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ و اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ
دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٣ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ هﺎﯾﯽ آﻪ در ﺿﻮاﺑﻂ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻮآﻮل ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ۴داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻚ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ دهﺪ.
ﻣﺎدﻩ  (۵٩ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ هﻢ ﺳﻄﺢ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ,در ﻏﻴﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ از ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺗﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎدﻩ  (۶٠درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ,داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ,داﻧﺸﺠﻮ اﺟﺎزﻩ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١اﻗﺪام ﻧﻜﺮدن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ در وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ
رﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دورﻩ از وﯼ ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل :
ﻣﺎدﻩ  (۶١درﺻﻮرﺗﯽ آﻪ داﻧﺸﺠﻮ هﻢ زﻣﺎن داراﯼ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻘﺎل و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ
اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ,درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﯽ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ,ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎورﯼ و ﺑﺮﻋﻜﺲ درﺻﻮرت
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ,ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

ﻣﺎدﻩ  (۶٢دروﺳﯽ آﻪ داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻩ اﺳﺖ در ﮔﺮوﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ
دروﺳﯽ از وﯼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ,ﺑﺎ دروس رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ,ﺣﺪاﻗﻞ  ٨٠درﺻﺪ اﺷﺘﺮاك ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺮﻩ هﺮﯾﻚ از ﺁن دروس ﻧﻴﺰ از  ١٢آﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١دروس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ در آﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و ﻧﻤﺮات ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ,وﻟﯽ ﻧﻤﺮات دروس
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در آﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ واﺣﺪهﺎﯼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺪﻩ او آﻤﺘﺮ از  ١٢ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ,ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺸﺮوﻃﯽ ,ﺑﺮاﯼ داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢درﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪهﺎﯼ دروس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ داﻧﺸﺠﻮ ,درﺣﺪﯼ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ اﻣﻜﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪهﺎﯼ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رﺷﺘﻪ
ﺟﺪﯾﺪ را در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ از وﯼ ﺳﻠﺐ آﻨﺪ ,ﺑﺎﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎدﻩ  (۶٣ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﺪارك ﻻزم ﺣﺪاﻗﻞ  ۶هﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻪ ادارﻩ
ﺁﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎدﻩ  (۶۴ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ از ﻣﻘﻄﻊ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ آﺎرداﻧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ دهﺪ ,ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﯼ دورﻩ
آﺎرداﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ازاﯼ هﺮ  ٢٠واﺣﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ از داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺪاآﺜﺮ ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل از ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ وﯼ آﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ اﺿﻄﺮارﯼ
ﻣﺎدﻩ  ( ۶۵ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ در دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ  ,دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺤﻪ اﯼ ﮔﺮدد آﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮراﯼ ﭘﺰﺷﻜﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺗﺎﯾﻴﺪ
ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺁن رﺷﺘﻪ و ﯾﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ از آﺎراﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن را ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻧﻔﺺ ﻋﻀﻮ از
دﺳﺖ ﺑﺪهﺪ ,اﺟﺎزﻩ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ درﺁن رﺷﺘﻪ را ﻧﺪارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮﯼ آﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺮﻩ ﺁزﻣﻮن ورودﯼ
ﻧﺰدﯾﻜﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮﻩ را دارد ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ دهﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل داﻧﺸﺠﻮ از رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ  ۵٨ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﯼ ﺑﻨﺪ  ١ﻣﻌﺎف ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  :در ﻣﻮاردﯼ آﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل دورﻩ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎرﯼ ﯾﺎ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﺟﺴﻤﯽ و ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺛﺮ ﮔﺮدد ﺑﻪ
ﻧﺤﻮﯼ آﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداﻣﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ در هﻴﭻ ﯾﻚ از رﺷﺘﻪ هﺎﯼ ﮔﺮوﻩ ﺁزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراﯼ ﭘﺰﺷﻜﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩ وﺗﺎﯾﻴﺪ ﺷﻮراﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﯼ در ﮔﺮوﻩ ﺁزﻣﺎﯾﺸﯽ دﯾﮕﺮ آﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺮﻩ ﺁزﻣﻮن ورودﯼ ﻧﺰدﯾﻜﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮﻩ را دارد,
ﭘﺲ از آﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ دهﺪ.
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدهﻢ
ﭘﺬﯾﺮش واﺣﺪهﺎﯼ درﺳﯽ
ﻣﺎدﻩ  ( ۶۶ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزﯼ و ﭘﺬﯾﺮش دروﺳﯽ آﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺒﻼً در داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ :
 -۶۶-١داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮآﺖ در ﺁزﻣﻮن ورودﯼ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۶۶-٢داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﺒﻠﯽ و ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺁن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﻴﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ,درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﯽ ﯾﺎ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎورﯼ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -۶۶-٣ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯼ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ,درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﯽ و
ﯾﺎ وزارت ﻋﻠﻮم  ,ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎورﯼ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۶۶-۴ﻣﺤﺘﻮاﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ دروس ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ دروس رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوﻩ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  %٨٠اﺷﺘﺮاك
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﺮﻩ هﺮﯾﻚ از دروس از  ١٢آﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزﯼ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ هﻢ ﺳﻄﺢ ﯾﺎ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺗﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزﯼ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دروس ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻬﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ذﯾﺮﺑﻂ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﻩ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٣ﻧﻤﺮات دروس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ از داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ۴ﺑﻪ ازاء هﺮ  ٢٠واﺣﺪ از دروس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ داﻧﺸﺠﻮ ,ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ از ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ وﯼ آﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ دوازدهﻢ
ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻣﺎدﻩ  ( ۶٧ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﯾﺎن دورﻩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٢ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺧﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺪرك
آﺎرداﻧﯽ ,آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﯾﺎ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ آﻨﺪ .درﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ از  ١٢آﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ  ٢٠واﺣﺪ درﺳﯽ از درﺳﻬﺎﯾﯽ را آﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﻩ آﻤﺘﺮ از  ١٢ﻗﺒﻮل
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در دورﻩ هﺎﯼ آﺎرداﻧﯽ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  ,در ﯾﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و در دورﻩ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ,در  ٢ﻧﻴﻤﺴﺎل
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﺠﺪداً اﻧﺘﺨﺎب و ﺁن دروس را ﺗﻜﺮار آﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺮات دروس ﺗﻜﺮارﯼ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻧﻤﺮات
ﻗﺒﻠﯽ در آﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ ﻧﻤﺮات او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١درﺻﻮرﺗﯽ آﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎدﻩ  ۶٧دروس ﺗﻜﺮارﯼ را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن ﺁن دروس ﻣﺮدود ﺷﻮد ,ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از
اﺣﺘﺴﺎب آﻠﻴﻪ ﻧﻤﺮات ﻗﺒﻮﻟﯽ ,ردﯼ و ﺗﻜﺮارﯼ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ وﯼ ﺑﻪ  ١٢رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ,ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻗﺒﻠﯽ او در ﺁن درس ﻣﻼك ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻞ وﯼ ﺑﻪ  ١٢ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ,ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﻘﺎﻃﻊ آﺎرداﻧﯽ و
آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم و اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﻘﻄﻊ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ,داﻧﺸﺠﻮ
در ﺁن درس ﻣﺮدود اﺳﺖ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﯾﻦ آﻪ ﻗﺒﻼً در ﺁن درس ﻧﻤﺮﻩ ﻗﺒﻮﻟﯽ آﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﺪداً ﺁن درس را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎدﻩ ۶٧
ﺗﻜﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاهﺪ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺬآﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﻤﺒﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
آﻞ ﻧﻤﺮات ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ درﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ او آﺎرداﻧﯽ ﯾﺎ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم و اﺧﺮاج ﻣﯽ
ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ در ﻣﻘﻄﻊ آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدﻩ  ٣١و ﺗﺒﺼﺮﻩ هﺎﯼ ﺁن اﻗﺪام ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺎدﻩ  (۶٨داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻪ آﻠﻴﻪ واﺣﺪهﺎﯼ درﺳﯽ ﯾﻜﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ آﺎرداﻧﯽ وآﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ را ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺼﻮب و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺁن دورﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ١ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ روزﯼ اﺳﺖ آﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮﻩ درﺳﯽ وﯼ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ادارﻩ ﺁﻣﻮزش داﻧﺸﻜﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٢ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ  ١و رﻋﺎﯾﺖ دﻗﻴﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎدﻩ  ٢۵ﺿﺮورت دارد هﺮ داﻧﺸﮕﺎﻩ در هﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل  ,زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮاﯼ اﻋﻼم
ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺁن را ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ  : ٣ﻗﻴﺪ آﻠﻤﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻣﺪارك ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دورﻩ هﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎدﻩ  (۶٩اﯾﻦ ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ در  ١٢ﻓﺼﻞ و  ۶٩ﻣﺎدﻩ و  ٨١ﺗﺒﺼﺮﻩ در ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯼ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﯽ
ﻣﻮرخ  ٨٣/٣/٢٣ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮاﯼ ﺁن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ آﻪ از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ١٣٨٣ -٨۴وارد داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎ ,ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ هﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎﯼ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺁن ﺑﺮاﯼ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

