سواالت متداول مقررات آموزشي دانشجويان شاغل در رشته پسشكي
سواالت متداول مقررات آموزشي از سوي دانشجويان شاغل به تحصيل در
مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته

 شزط ورود و نام نويسي
 نظام آموسشي
 واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل
 حضور و غياب
 حذف و اضافه
 ارسيابي پيشزفت تحصيلي دانشجو
 مزخصي تحصيلي و انصزاف اس تحصيل
 انتقال
 دانشجوي ميهمان
 تغييـز رشتـه
 پذيزش واحدهاي درسي
 فزاغت اس تحصيل

(شزط ورود و نام نويسي)
 -1درصَرت عذم هزاجعِ داًطجَ در هَعذ هقزر در ّز ًیوسال تحصیلي تزاي اداهِ تحصیل ٍ اًتخاب ٍاحذ تزخَرد داًطگاُ تا
داًطجَ چِ خَاّذ تَد؟

داًطجَ هَظف است دس ّش ًیوسبل تحصیلي دس صهبًي مِ داًطگبُ اػالم هيمٌذ ثشاي اداهِ تحصیل ٍ اًتخبة ٍاحذ ثِ اداسُ آهَصش داًطنذُ
هشاجؼِ مٌذ .ػذم هشاجؼِ داًطجَ ثشاي ًبمًَيسي دس يل ًیوسبل ثذٍى اعالع ٍ ػزس هَجِ ثِ هٌضلِ تشك تحصیل است ٍ داًطجَ اخشاج خَاّذ
ضذ.
 -2آيا داًطجَياى هقاطع مارداًي ٍ مارضٌاسي در يل سهاى حق ًامًَيسي ٍ اداهِ تحصیل در تیص اس يل رضتِ ٍ در يل يا
چٌذ داًطگاُ اعن اس دٍلتي يا غیزدٍلتي را خَاّذ داضت؟

ثلِ – صشفأ دس دٍسُ ّبي فشاگیش اهنبى تحصیل ّن صهبى هیسش هي ثبضذ .دس غیش ايٌصَست تخلف هٌظَس ضذُ ٍ ثِ تطخیص مویتِ ًظبست ثش
حسي اجشاي هقشسات آهَصضي ٍصاست هتجَع ،اص اداهِ تحصیل دس يني اص سضتِّبي اًتخبثي هحشٍم ٍ سَاثق تحصیلي ٍي ثبعل اػالم هيضَد ٍ
داًطجَ دس ايي حبل هَظف است ملیِ ّضيٌِّبي هشثَط ثِ سضتِ حزفضذُ سا هغبثق تؼشفِّبي تؼییيضذُ ثِ داًطگبُ ريشثظ ثپشداصد.
تذمز :داًطجَيبى هوتبص (استؼذادّبي دسخطبى) اص ضوَل ايي هبدُ هستثٌي ٍ تبثغ آيیيًبهِ ٍ ضَاثظ هشثَط ثِ خَد هيثبضٌذ.
(نظام آموسشي)
 -3آيا رعايت تزتیة اخذ درٍس ٍ پیصًیاسّا تِ ٌّگام اًتخاب ٍاحذ داًطجَ ضزٍري هي تاضذ؟

ثلِ  -داًطجَ هلضم ثِ سػبيت تشتیت اخز دسٍس ثب سػبيت پیصًیبصّب ،ثِ ٌّگبم اًتخبة ٍاحذ هي ثبضذ.

(واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل)
 -4تعذاد ٍاحذّاي درسي السم تزاي گذراًذى ّز يل اس دٍرُ ّاي مارداًي ٍ مارضٌاسي پیَستِ ٍ ًاپیَستِ تزاتز سزفصل
تزًاهِ ّاي هصَب ضَراي عالي تزًاهِ ريشي علَم پشضني چِ هیشاى است؟

دٍسُ مبسداًي 64 :تب ٍ 68احذ
دٍسُ مبسضٌبسي پیَستٍِ 130 :احذ
دٍسُ مبسضٌبسي ًبپیَستٍِ 65 :احذ
 -5حذاقل ٍ حذامثز ٍاحذ ّاي درسي هجاس تِ اخذ در ّز ًیوسال تحصیلي چِ هیشاى است؟

داًطجَي دٍسُ سٍصاًِ دس ّش ًیوسبل تحصیلي حذاقل  ٍ 12حذامثش تب ٍ 20احذ دسسي ٍ داًطجَي دٍسُ ضجبًِ حذاقل ٍ 10احذ ٍ حذامثش 18
ٍاحذ سا ثبيذ اًتخبة ًوبيذ.
تذمز  :1دس ًیوسبل قجل اص مبسآهَصي دس ػشصِ  ،داًطجَ اص سػبيت ضشط اًتخبة حذاقل ٍ 12احذ دس دٍسُ سٍصاًِ ٍ ٍ 10احذ دس دٍسُ ضجبًِ هؼبف
است.
تذمز  :2دس صَستي مِ هیبًگیي مل ًوشات داًطجَ دس يل ًیوسبل تحصیلي حذاقل  17ثبضذ هيتَاًذ ثب ًظش استبد ساٌّوب ٍ هَافقت داًطنذُ،

دس ًیوسبل ثؼذ حذامثش تب ٍ 24احذ دسسي اًتخبة مٌذ .داًطجَي دٍسُ ضجبًِ مِ داساي ايي ضشايظ ثبضذ هي تَاًذ حذامثش تب ٍ 20احذ دسس سا
اًتخبة مٌذ.
تذمز  :3دس هَاسدي مِ دس ًیوسبل قجل اص مبسآهَصي دس ػشصِ داًطجَي دٍسُ سٍصاًِ حذامثش ٍ 24احذ دسسي ٍ داًطجَي دٍسُ ضجبًِ حذامثش
ٍ 20احذ دسسي ثبقیوبًذُ داضتِ ثبضذ ،دس صَستي مِ دس ًیوسبل قجل هطشٍط ًطذُ ثبضذ ثب ًظش داًطنذُ هيتَاًذ ملیِ آى ٍاحذّب سا دس آى
ًیوسبل اًتخبة ًوبيذ.
تذمز  :4دس دٍسُ تبثستبًي ،داًطجَ هجبص ثِ اًتخبة ثیص اص ٍ 6احذ دسسي ًويثبضذ.
 -6آيا اخذ ٍاحذ درسي ّوزاُ تا مارآهَسي در عزصِ هجاس است؟

اخز ٍاحذ دسسي ّوشاُ ثب مبسآهَصي دس ػشصِ هجبص ًويثبضذ.
تذمز  :1دس صَست ضشٍست ٍ ثِ تأيیذ ضَساي آهَصضي داًطگبُ اخز حذامثش يل دسس ػوَهي ّوشاُ ثب مبسآهَصي دس ػشصِ اهنبىپزيش است.
ّوچٌیي دس صَستي مِ داًطجَ تٌْب يل دسس تئَسي ثبقیوبًذُ داضتِ ثبضذ ٍ قجالً آى دسس سا اخز ًوَدُ ٍ دس مالسّبي هشثَط حضَس داضتِ
ٍ لیني دس اهتحبى آى دسس ضشمت ًنشدُ ٍ يب ًوشُ قجَلي مست ًنشدُ ثبضذ ،ثب ًظش داًطگبُ ٍ تأيیذ استبد هشثَط هيتَاًذ آى دسس سا ّوشاُ ثب
مبسآهَصي دس ػشصِ اخز ٍ اهتحبى آى سا دس عَل تشم اص عشيق هؼشفي ثِ استبد ثگزساًذ.
تذمز  :2چٌبًچِ داًطجَ دس دسس هؼشفي ثِ استبد ًوشُ هشدٍدي گشفت دس ًیوسبل ثؼذ هلضم ثِ اًتخبة هجذد آى دسس ٍ ضشمت دس مالس
هشثَط ٍ مست ًوشُ قجَلي است.
 -7حذامثز هذت هجاس تحصیل در دٍرُ ّاي مارداًي ٍ مارضٌاسي پیَستِ ٍ ًاپیَستِ چِ هیشاى است؟

حذامثش هذت هجبص تحصیل دس دٍسُّبي مبسداًي ٍ مبسضٌبسي ًبپیَستِ سٍصاًِ  3سبل ٍ دس دٍسُ مبسضٌبسي پیَستِ سٍصاًِ  6سبل ٍ دس دٍسُ ّبي
ضجبًِ ثِ تشتیت  3/5سبل ٍ  7سبل است .دس صَستي مِ داًطجَ ًتَاًذ ٍاحذّبي دٍسُ سا دس حذامثش هذت هجبص تحصیل ثب هَفقیت ثگزساًذ اص
داًطگبُ هشثَط اخشاج هيضَد.
(حضور و غياب)
ً -8حَُ ي حضَر داًطجَ در جلسات ّز درس ٍ دٍرّاي مارآهَسي ٍ مارٍرسي چگًَِ هي تاضذ؟

حضٍس داًطجَ دس توبهي جلسبت هشثَط ثِ ّش دسس الضاهي است .
تذمز :سبػبت غیجت داًطجَ دس ّش دسس ًظشي اص  ،4/17ػولي ٍ آصهبيطگبّي اص ، /17مبسآهَصي ٍ مبس آهَصي دس ػشصِ اص  /10هجوَع
سبػبت آى ثخص ًجبيذ تجبٍص مٌذ( ،غیثت تا سقف هطخص شدُ  ،در صَرتي هجاس خَاّذ تَد مِ تا ارائِ هذارك هستٌذ ٍ تطخیص اس تاد هَجِ
ضٌاختِ ضَدً .حَُ تزخَرد تا غیثت داًطجَ (هَجِ يا غیزهَجِ) تز عْذُ استاد ٍ تا تأيیذ داًطنذُ خَاّذ تَد ) .دس ؽيش ايي صَست ًوشُ داًطجَ
دس آى دسس صفش هحسَة مي ضَد.
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 -9غیثت غیزهَجِ در اهتحاى ّز درس يا تخص چگًَِ خَاّذ تَد؟

غیجت غیشهَجِ دس اهتحبى ّش دسس ثِ هٌضلِ گشفتي ًوشُ صفش دس اهتحبى آى دسس ٍ غیجت هَجِ دس اهتحبى ّش دسس هَجت حزف آى دسس
هيگشدد .تطخیص هَجِثَدى غیجت دس جلسِ اهتحبى ثش ػْذُ ضَساي آهَصضي داًطگبُ است.

(حذف و اضافه)
 -10حذامثز درٍس قاتل اخذ ٍ يا حذف در سهاى حذف ٍ اضافِ چِ هیشاى هي تاضذ؟

داًطجَ هيتَاًذ دس ّش ًیوسبل تحصیلي ،فقظ دس هْلتي موتش اص دٍ ّفتِ پس اص ضشٍع ًیوسبل تحصیلي حذامثش دٍ دسس ديگش اخز ًوبيذ يب دٍ
دسس اخز ضذُ خَد سا حزف يب دٍ دسس اخز ضذُ خَد سا ثب دٍ دسس ديگش جبثِجب ًوبيذ ،هطشٍط ثش آًنِ تؼذاد ٍاحذّبي اخز ضذُ ٍي اص حذ
هقشس تجبٍص ًنٌذ.
تذمز  :1غیجت دس جلسبت دٍ ّفتِ اٍل ّش دسس ثِ دلیل حزف ٍ اضبفِ يب ثِ ّش دلیل ديگش هجبص ًیست ٍ دس صَست پیصآهذ ،جضٍ حذامثش
غیجت هجبص داًطجَ هحبسجِ خَاّذ ضذ.
تذمز  :2حزف ٍ اضبفِ دس دٍسُ تبثستبًي اهنبى پزيش ًیست.
 -11سهاى ٍ ضزايط حذف اضطزاري درس چگًَِ است؟

دس صَست اضغشاس ،داًطجَ هيتَاًذ تب ّ 5فتِ ثِ پبيبى ًیوسبل تحصیلي هبًذُ  ،فقظ يني اص دسٍس ًظشي خَد سا ثب تأيیذ گشٍُ آهَصضي هشثَط
حزف مٌذ ،هطشٍط ثش آًنِ اٍالً غیجت داًطجَ دس آى دسس ثیص اص  4/17هجوَع سبػبت آى دسس ًجبضذ ٍ ثبًیبً تؼذاد ٍاحذّبي ثبقیوبًذُ ٍي اص
ٍ 12احذ دس دٍسُ سٍصاًِ ٍ ٍ 10احذ دس دٍسُ ضجبًِ موتش ًطَد.
 -12آيا اهناى حذف ملیِ درٍس اخذ ضذُ در يل ًیوسال هیسز هي تاضذ يا خیز؟

ثلِ  -حزف ملیِ دسٍس اخز ضذُ دس يل ًیوسبل ،حذامثش تب قجل اص ضشٍع اهتحبًبت پبيبى آى ًیوسبل تٌْب دس صَستي هجبص است مِ ثٌب ثِ
تطخیص ضَساي آهَصضي داًطگبُ ،داًطجَ قبدس ثِ اداهِ تحصیل دس آى ًیوسبل ًجبضذ .دس ايي صَست آى ًیوسبل ثشاي داًطجَ هشخصي
تحصیلي هحسَة خَاّذ ضذ .هحبسجِ يب ػذم هحبسجِ ايي هشخصي دس سٌَات هجبص تحصیل داًطجَ ثِ ػْذُ ضَساي آهَصضي داًطگبُ است.
تذمز :حزف ملیِ دسٍس اخزضذُ دس دٍسُ تبثستبًي حذامثش تب قجل اص ضشٍع اهتحبًبت آى دٍسُ ثب تأيیذ ضَساي آهَصضي داًطگبُ اهنبىپزيش است.
(ارسيابي پيشزفت تحصيلي دانشجو)
 -13حذاقل ًوزُ قثَلي در درسْاي ًظزي ،آسهايطگاّي ،مارآهَسي ٍ مارآهَسي در عزصِ در هقاطع مارداًي ٍ مارضٌاسي
پیَستِ ٍ ًاپیَستِ چٌذ هي تاضذ؟

حذاقل ًوشُ قجَلي دس ّش دسس ًظشي ٍ آصهبيطگبّي  ٍ 10مبسآهَصي ٍ مبسآهَصي دس ػشصِ  12هيثبضذ .داًطجَيي مِ دس ّش يل اص دسٍس
اججبسي هشدٍد ضَد ،دس اٍلیي فشصت ،هلضم ثِ تنشاس آى است .ثب ايي حبل ًوشات ملیِ دسٍس اػن اص قجَلي ٍ سدي دس مبسًبهِ داًطجَ ثجت ٍ دس
هحبسجِ هیبًگیي ًیوسبل هشثَط ٍ هیبًگیي مل هٌظَس هيضَد.
تذمزّ :ش يل اص دسٍس ًظشي ٍ ػولي ًوشُ هستقل داسًذ ،اهب ًوشُ دسٍس ًظشي -ػولي مِ يل دسس هحسَة هيضًَذ ،هؼذل دٍ قسوت
ًظشي ٍ ػولي ٍ ثب تَجِ ثِ ضشايت ّش مذام است .دس صَستي مِ هؼذل دٍ قسوت ًظشي ٍ ػولي ثِ ً 10شسذ ٍ يب يني اص آًْب اص  8موتش ثبضذ،
ّش چٌذ هؼذل ثِ  10سسیذُ ثبضذّ ،ش دٍ قسوت ثبيذ هجذداً تنشاس ضَد.
ً -14حَُ ي هحاسثِ تزم تاتستاى در ٍضعیت تحصیلي داًطجَ چگًَِ است؟

دٍسُ تبثستبًي ثِ ػٌَاى ًیوسبل تحصیلي هحسَة ًويضَدً ،وشات دس ٍسي مِ داًطجَ دس دٍسُ تبثستبًي هيگزساًذ تٌْب دس هحبسجِ هیبًگیي

مل داًطجَ هحسَة هيضَد.
 -15درصَرتینِ هیاًگیي ًوزات داًطجَ در يل ًیوسال تحصیلي موتز اس  12تاضذً ،ام ًَيسي داًطجَ در ًیوسال تعذ چگًَِ
خَاّذ تَد ٍ چِ هیشاى ٍاحذ حذامثز هي تَاًذ اخذ ًوايذ؟

هیبًگیي ًوشات داًطجَ دس ّیچ ًیوسبل تحصیلي ًجبيذ موتش اص  12ثبضذ ،دس غیش ايي صَستً ،بمًَيسي داًطجَ دس ًیوسبل ثؼذ ،ثِ صَست
هطشٍط خَاّذ ثَد.
تذمز  :1داًطجَيي مِ ثِ صَست هطشٍط ًبمًَيسي هيمٌذ حتي دس ًیوسبل قجل اص مبسآهَصي دس ػشصِ حق اًتخبة ثیص اص ٍ 14احذ دسسي
دس دٍسُ سٍصاًِ ٍ ثیص اص ٍ 12احذ دسسي دس دٍسُ ضجبًِ سا ًذاسد.
تذمز  :2دس هَاسد استثٌبيي ،دس ًیوسبل قجل اص مبسآهَصي دس ػشصِ ثب تَجِ ثِ تؼذاد ٍاحذ ثبقي هبًذُ ٍ سَاثق تحصیلي داًطجَ ،اسائِ ٍاحذ ثیطتش
اص حذ هقشس ثِ داًطجَي هطشٍط ثِ ػْذُ ضَساي آهَصضي داًطگبُ است .دس ّش صَست ايي تؼذاد ثیص اص ٍ 20احذ دسسي دس دٍسُ سٍصاًِ ٍ 18
ٍاحذ دسسي دس دٍسُ ضجبًِ ًجبيذ ثبضذ.
 -16در هَاردي مِ تعذاد ٍاحذّاي ارائِ ضذُ در يل ًیوسال موتز اس ٍ 12احذ تاضذ ،آى ًیوسال چگًَِ هحاسثِ هي گزدد؟

دس هَاسدي مِ تؼذاد ٍاحذّبي اسائِضذُ تَسظ داًطگبُ ثشاي دٍسُ سٍصاًِ موتش اص ٍ 12احذ ٍ ثشاي دٍسُ ضجبًِ موتش اص ٍ 10احذ ثبضذ ،آى ًیوسبل
جضٍ سٌَات تحصیلي داًطجَ هحسَة ًخَاّذ ضذ ٍ لیني دس صَست مسش هیبًگیي ثِ ػٌَاى ًیوسبل هطشٍعي هحبسجِ خَاّذ ضذ .دس هَاسدي
مِ ثِ ػلت هطنالت داًطجَ ،دس دٍسُ سٍصاًِ تؼذاد ٍاحذّب موتش اص  ٍ 12دس دٍسُ ضجبًِ موتش اص ٍ 10احذ ثبضذ ،آى ًیوسبل جضٍ سٌَات تحصیلي
داًطجَ هحسَة ٍ دس صَست مسش هیبًگیي ثِ ػٌَاى ًیوسبل هطشٍعي ًیض هحبسجِ خَاّذ ضذ.
 -17تعذاد دفعات هطزٍطي در دٍرُ ّاي مارداًي ٍ مارضٌاسي پیَستِ ٍ ًاپیَستِ چِ هیشاى است؟

دس صَستي مِ هیبًگیي ًوشات داًطجَ دس دٍسُّبي مبسداًي ٍ مبسضٌبسي ًبپیَستِ دس ً 2یوسبل تحصیلي ،اػن اص هتَالي يب هتٌبٍة ٍ مبسضٌبسي
پیَستِ دس ً 3یوسبل هتَالي يب ً 4یوسبل هتٌبٍة ،موتش اص  12ثبضذ دس ّش هشحلِاي اص دٍسُ مِ ثبضذ ،اص اداهِ تحصیل هحشٍم هيضَد.
(مزخصي تحصيلي و انصزاف اس تحصيل)
 -18داًطجَ در طَل دٍرُ ّاي مارداًي ٍ مارضٌاسي پیَستِ ٍ ًاپیَستِ اس چِ هیشاى هزخصي تحصیلي هي تَاًذ ،استفادُ
ًوايذ؟

داًطجَ هيتَاًذ پس اص گزساًذى يل ًیوسبل تحصیلي ،دس ّش يل اص دٍسُّبي مبسداًي ٍ مبسضٌبسي ًبپیَستِ حذامثش ثشاي يل ًیوسبل ٍ دس
دٍسُ مبسضٌبسي پیَستِ ثشاي دٍ ًیوسبل هتَالي يب هتٌبٍة اص هشخصي تحصیلي استفبدُ مٌذ.
داًطجَيبى دٍسُ ضجبًِ هيتَاًٌذ دس ّش يل اص دٍسُّبي مبسداًي ٍ مبسضٌبسي ًبپیَستِ حذامثش ثشاي دٍ ًیوسبل ٍ دس دٍسُّبي مبسضٌبسي
پیَستِ حذامثش ثشاي سِ ًیوسبل هتَالي يب هتٌبٍة ،اص هشخصي تحصیلي استفبدُ مٌٌذ.
تذمز  :1داًطجَيبى صى ثبسداس ضبغل ثِ تحصیل دس ملیِ سضتِ ّبي ػلَم پضضني ،هيتَاًٌذ ثب سػبيت سبيش ضَاثظ ٍ هقشسات اص دٍ ًیوسبل
هشخصي صايوبى ،ثذٍى احتسبة دس سٌَات تحصیلي استفبدُ ًوبيٌذ.
تذمز  :2داًطجَيبًي مِ گَاّي ٍ ػزس پضضني هَجِ آًْب ثِ تأيیذ ضَساي پضضني ٍ ضَساي آهَصضي داًطگبُ سسیذُ ثبضذ  ،هيتَاًٌذ اص حذامثش
يل ًیوسبل هشخصي تحصیلي ثذٍى احتسبة دس سٌَات استفبدُ ًوبيٌذ.

 -19داًطجَ درخَاست هزخصي تحصیلي خَد را در ّز ًیوسال چِ سهاًي تايذ ارائِ ًوايذ؟

تقبضبي هشخصي تحصیلي ثبيذ ثِ صَست متجي ،حذاقل دٍ ّفتِ قجل اص ضشٍع ًبمًَيسي ّش ًیوسبل  ،تَسظ داًطجَ ثِ اداسُ آهَصش داًص مذ ُ
تسلین گشدد.
 -20آيا اهناى اًصزاف اس تحصیل تزاي داًطجَ ٍجَد دارد؟

داًطجَيي مِ توبيل ثِ اًصشاف اص تحصیل داضتِ ثبضذ ثبيذ دسخَاست اًصشاف خَد سا ضخصبً ثِ اداسُ آهَصش داًصمذُ تسلین ًوبيذ .ايي داًطجَ
هجبص است فقظ ثشاي يل ثبس حذامثش تب يل هبُ قجل اص پبيبى ّوبى ًیوسبل ،تقبضبي اًصشاف خَد سا پس ثگیشد .پس اص اًقضبي ايي هْلت
حنن اًصشاف اص تحصیل ٍي صبدس خَاّذ هي ضَد ٍ پس اص آى حق اداهِ تحصیل دس آى سضتِ سا ًذاسد.
(انتقال)
 -21آيا اًتقال داًطجَ تِ داًطگاُ ديگز اهناى پذيز است؟

اًتقبل داًطجَ ثب تَافق داًطگبُّبي هجذأ ٍ هقصذ هٌَط ثِ داضتي ّوِ ضشايظ صيش اهنبى پزيش است:
 -1اداهِ تحصیل هتقبضي دس داًطگبُ هجذأ اص ًظش هقشسات آهَصضي ٍ اًضجبعي ثالهبًغ ثبضذ.
 -2هتقبضي حذاقل يل ًیوسبل اص دٍسُ آهَصضي خَد سا دس داًطگبُ هجذأ گزساًذُ ثبضذ.
ٍ -3احذّبي ثبقیوبًذُ داًطجَ ثشاي داًطگبُ هقصذ ،حذاقل ًصف مل ٍاحذّبي دٍسُ ثبضذ.
 -4هیبًگیي ًوشات دسٍس گزساًذُ ضذُ هتقبضي حذاقل  12ثبضذ.
 -22در چِ صَرتي اًتقال داًطجَ تِ هحل يا ًشديلتزيي هحل سنًَت دائن خاًَادُ ،خارج اس ضزايط هذمَر در

سَال 21

اهناى پذيز است؟

 -1ضْبدت ،فَت يب هؼلَلضذى سشپشست خبًَادُ داًطجَ ،ثِ عَسي مِ ٍي ثِ تطخیص هشاجغ قبًًَي ،ثِ ػٌَاى مفیل خبًَادُ ضٌبختِ ضَد.
 -2ثیوبسي صؼتالؼالج يب هؼلَلیت هؤثش داًطجَ ،ثِ ًحَي مِ ثِ تطخیص ضَساي پضضني داًطگبُ قبدس ثِ اداهِ صًذگي ثِ عَس هستقل ًجبضذ.
 -3اصدٍاج سسوي ٍ دائوي داًطجَي دختش مِ هحل تحصیل يب اضتغبل ضَّش دس تْشاى ثبضذ ثِ تأيیذ هشاجغ ريشثظ.
تذمز ّ :1ش يل اص هَاسد هزمَس دس ايي سَال ثبيذ ثؼذ اص قجَلي داًطجَ دس داًطگبُ صَست گشفتِ ثبضذ.
تذمز  :2اًتقبل داًطجَ ثِ ّش يل اص داًطگبُّبي تْشاى هوٌَع است جض دس هَاسد هزمَس دس سَال 22
 -23آيا اًتقال تِ داًطگاُ ّاي غیز دٍلتي ٍ اس غیز دٍلتي تِ دٍلتي هجاس است؟

اًتقبل اص دٍسُّبي ضجبًِ ثِ سٍصاًِ اص داًطگبُّبي غیشحضَسي (پیبم ًَس) ثِ داًطگبُّبي حضَسي اػن اص سٍصاًِ ٍ ضجبًِ ٍ اص داًطگبُّبي
غیشدٍلتي ثِ داًطگبُّبي دٍلتي هوٌَع است ٍلي اًتقبل ثِ ػنس آى ثب هَافقت هجذأ ٍ هقصذ ٍ سػبيت ضَاثظ هشثَط ،ثالهبًغ است.
 -24داًطجَ درخَاست اًتقال خَد را چِ سهاًي هي تَاًذ ارائِ دّذ؟

داًطجَي هتقبضي اًتقبل ثبيذ دسخَاست اًتقبل خَد سا متجبً ثب رمش هَسد ،حذاقل ّ 6فتِ قجل اص ضشٍع ًیوسبل تحصیلي ثِ اداسُ آهَصش داًصمذُ
هجذأ تسلین مٌذ.

 -25درصَرت اًتقالً ،حَُ ي پذيزش ٍاحذّاي گذراًذُ ضذُ داًطجَ چگًَِ خَاّذ تَد؟

دس صَست اًتقبلٍ ،احذّبي گزساًذُضذُ داًطجَ مِ ًوشات آًْب  ٍ 12يب ثبالتش است پزيشفتِ هيضَد ٍ پزيش فتي ٍاحذّبيي مِ ًوشُ آًْب موتش اص
 ٍ 12ثیطتش اص  10است ثش ػْذُ داًطگبُ هقصذ است .دس ّش حبل ػذم پزيشش ٍاحذّبي دسسي داًطجَي اًتقبلي دس حذٍدي هجبص است مِ ٍي
اهنبى گزساًذى ٍاحذّبي ثبقیوبًذُ خَد سا دس عَل هذت هجبص تحصیل داضتِ ثبضذ.
 -26اًتقال داًطجَ تا چٌذ تار هجاس است؟

اًتقبل داًطجَ دس عَل هذت تحصیل دس ّش هقغغ ،فقظ يل ثبس هجبص است.
(دانشجوي ميهمان)
 -27آيا هیْواًي اس دٍرُّاي رٍساًِ تِ ضثاًِ ،اس داًطگاُّاي حضَري تِ غیزحضَري ،اس داًطگاُّاي دٍلتي تِ غیزدٍلتي ٍ
تزعنس هجاس است؟

خیش  -هوٌَع است.
 -28چِ سهاًي داًطجَ هجاس تِ ارائِ درخَاست هیْواًي هي تاضذ؟

هیْوبىضذى داًطجَ دس يل داًطگبُ ،هطشٍط سة ايي است مِ داًطجَ حذاقل يل ًیوسبل تحصیلي خَد سا دس داًطگبُ هجذأ گزساًذُ ثبضذ.
 -29داًطجَ چِ هیشاى اس ٍاحذّاي درسي خَد را هي تَاًذ تِ صَرت هیْواى تگذراًذ؟

تؼذاد ٍاحذّبيي مِ داًطجَ ثِ صَست هیْوبى (تلدسس يب توبمٍقت) ،دس يل يب چٌذ داًطگبُ گزساًذ استً ،جبيذ اص  40دسصذ مل ٍاحذّبي
دٍسُ تجبٍص مٌذ.
 -30حذاقل ًوزُ قثَلي داًطجَي هیْواى در داًطگاُ هقصذ چٌذ تايذ تاضذ؟

حذاقل ًوشُ قجَلي داًطجَي هیْوبى دس داًطگبُ هقصذ  12هيثبضذٍ .احذّبيي سا مِ داًطجَ دس داًطگبُ هقصذ ثب ًوشُ موتش اص
است ثبيذ هجذداً ثگزساًذ.

 12گزساًذُ

 -31هذرك فزاغت اس تحصیل داًطجَي هیْواى را مذام داًطگاُ صادر هي ًوايذ ،هثذأ يا هقصذ؟

هذسك فشاغت اص تحصیل داًطجَي هیْوبى تَسظ داًطگبُ هجذأ صبدس هيضَد.
ـر رشتـه )
(تغيي
 -32آيا تغییز رضتِ داًطجَ اهناى پذيز است؟

ثلِ  -داًطجَ دس عَل دٍساى تحصیل دس هقغغ مبسداًي ٍ مبسضٌبسي پیَستِ هيتَاًذ ثب داضتي ضشايظ صيش ٍ هَافقت داًطگبُ ريشثظ ،اص سضتِ اي
ثِ سضتِ ديگش تغییش سضتِ دّذ:
 -1اداهِ تحصیل هتقبضي دس سضتِ قجلي اص ًظش هقشسات آهَصضي ثالهبًغ ثبضذ.
 -2حذاقل  ٍ 1/6حذامثش ٍ 1/2احذّبي دٍسُ سا گزاسًذُ ثبضذ.

ً -3وشُ آصهَى ٍسٍدي هتقبضي دس سبل ٍسٍد ثِ داًطگبُ اص ًوشُ آصهَى پبيیي تشيي فشد پزيشفتِضذُ دس سْویِ ٍ سضتِ هَسد تقبضب دس ّوبى
سبل دس داًطگبُ هقصذ موتش ًجبضذ.
 -4ثب تَجِ ثِ حذامثش هذت هجبص تحصیل ،اهنبى گزساًذى ٍاحذّبي دسسي هَسد ًیبص دس سضتِ جذيذ سا داضتِ ثبضذ.
تذمز  :1تغییش سضتِ دس هقغغ مبسضٌبسي ًبپیَستِ هوٌَع است.
تذمز  :2داًطجَ دس عَل تحصیل خَد تٌْب يل ثبس هيتَاًذ تغییش سضتِ دّذ.
تذمز  :3تغییش سضتِ ثبيذ دس هقبعغ تحصیلي ّنسغح صَست گیشد .دس غیش ايي صَست فقظ اص هقغغ ثبالتش ثِ هقغغ پبيیيتش اهنبىپزيش است.
 -33درصَرت هَافقت تا تقاضاي تغییز رضتِ ،داًطجَ چِ اقذام هي تايست اًجام دّذ؟

دس صَست هَافقت ثب تقبضبي تغییش سضتِ ،داًطجَ هَظف است دس اٍلیي فشصت دس سضتِ جذيذ ثجت ًبم ٍ اًتخبة ٍاحذ ًوبيذ .پس اص ثجت ًبم،
داًطجَ اجبصُ ثبصگطت ثِ سضتِ قجلي سا ًذاسد.
تذمز  :1داًطجَ تب قجل اص ثجت ًبم دس سضتِ جذيذ تبثغ هقشسات آهَصضي سضتِ قجلي هيثبضذ.
تذمز  :2اقذامًنشدى داًطجَ ثشاي ثجت ًبم دس سضتِ جذيذ دس ٍقت هؼیي ثِ هٌضلِ اًصشاف اص تغییش سضتِ تلقي هيضَد ٍ حق تغییش سضتِ تب پبيبى
دٍسُ اص ٍي سلت هيضَد.
 -34درصَرتینِ داًطجَ ّن سهاى داراي ضزايط اًتقال ٍ ّوچٌیي ضزايط تغییز رضتِ تاضذ ،تغییز رضتِ تَأم تا اًتقال

هجاس

است؟

ثلِ  -ثالهبًغ است.
تذمز :تغییش سضتِ تَأم ثب اًتقبل اص ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضني ثِ ٍصاست ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍسي ٍ ثشػنس دس صَست داضتي
ضشايظ تغییش سضتِ ٍ اًتقبل ثالهبًغ است.
 -35درصَرت اًجام تغییز رضتًِ ،حَُ ي پذيزش درٍس گذراًذُ داًطجَ چگًَِ خَاّذ تَد؟

دسٍسي مِ داًطجَ دس سضتِ قجلي گزساًذُ است ،دس گشٍُ آهَصضي سضتِ جذيذ ثشسسي ٍ هؼبدلسبصي هيضَد ٍ فقظ دسس ّبيي اص ٍي پزيشفتِ
هيضَد مِ ثِ تطخیص گشٍُ آهَصضي ثب دسٍس سضتِ جذيذ حذاقل  %80اضتشاك هحتَايي داضتِ ثبضذ ٍ ًوشُ ّش يل اص آى دسسّب ًیض اص 12
موتش ًجبضذ.
 -36داًطجَ درخَاست اًتقال تَأم تا تغییز رضتِ خَد را چِ سهاًي هي تَاًذ ارائِ دّذ؟

هتقبضي تغییش سضتِ ثبيذ دسخَاست خَد سا ثِ ّوشاُ هذاسك الصم حذاقل ّ 6فتِ پیص اص ضشٍع ًیوسبل تحصیلي ثِ اداسُ آهَصش داًصمذُ هحل
تحصیل خَد تسلین ًوبيذ.
(پذيزش واحدهاي درسي)
 -37آيا هعادلساسي ٍ پذيزش درٍسي مِ داًطجَ قثالً در داًطگاُّا يا ديگز هقاطع تحصیلي گذراًذُ است ،هجاس است؟

ثلِ  -ثب سػبيت ضشايظ صيش هجبص است:
 -1داًطجَ ثب تَجِ ثِ سَاثق تحصیلي خَد هجبص ثِ ضشمت دس آصهَى ٍسٍدي سضتِ جذيذ ثبضذ.
 -2داًطگبُ قجلي ٍ هذاسك تحصیلي آى هَسد تأيیذ ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضني يب ٍصاست ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍسي ثبضذ.

 -3تحصیل داًطجَ دس داًطگبُ قجلي هغبثق ثشًبهِ هصَة ضَساي ػبلي ثشًبهِسيضي ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضني ٍ يب ٍصاست ػلَم،
تحقیقبت ٍ فٌبٍسي ثبضذ.
 -4هحتَاي آهَصضي دسٍس گزساًذُضذُ ثب دسٍس سضتِ جذيذ ثِ تطخیص گشٍُ آهَصضي ريشثظ حذاقل  %80اضتشاك هحتَايي داضتِ ٍ ًوشُ ّش
يل اص دسٍس اص  12موتش ًجبضذ.
تذمز  :1هؼبدلسبصي ٍ پزيشفتي دسسّب تَسظ گشٍُّبي آهَصضي ريشثظ دس داًطگبُ پزيشًذُ اًجبم هيضَد.
تذمز ً :2وشات دسٍس پزيشفتِضذُ اص داًطجَ دس هحبسجِ هیبًگیي ًیوسبل هحسَة ًويضَد ٍلي دس هحبسجِ هیبًگیي مل داًطجَ هحسَة
خَاّذ ضذ.
(فزاغـت اس تحصيـل )
 -38درصَرتینِ هیاًگیي مل ًوزات داًطجَ در پاياى دٍرُ تحصیل موتز اس  12تاضذٍ ،ضعیت داًطجَ چِ خَاّذ ضذ؟

هیبًگیي مل ًوشات داًطجَ دس پبيبى دٍسُ تحصیل ثبيذ حذاقل  12ثبضذ تب دس سضتِ تحصیلي خَد حست هَسد هذسك مبسداًي ،مبسضٌبسي پیَستِ
ٍ يب مبسضٌبسي ًبپیَستِ دسيبفت مٌذ .دس صَستي مِ هیبًگیي مل ًوشات داًطجَ اص  12موتش ثبضذ چٌبًچِ اص ًظش عَل هذت تحصیل هبًؼي
ًذاضتِ ثبضذ هيتَاًذ حذامثش تب ٍ 20احذ دسسي اص دسٍسي سا مِ ثب ًوشُ موتش اص  12قجَل ضذُ است دس دٍسُّبي مبسداًي ٍ مبسضٌبسي ًبپیَستِ،
دس يل ًیوسبل تحصیلي ٍ دس دٍسُ مبسضٌبسي پیَستِ ،دس ً 2یوسبل تحصیلي هجذداً اًتخبة ٍ آى دسٍس سا تنشاس مٌذ تب هیبًگیي مل خَد سا
ججشاى ًوبيذ .دس ايي صَست ًوشات دسٍس تنشاسي ػالٍُ ثش ًوشات قجلي دس مبسًبهِ داًطجَ ثجت ٍ دس هحبسجِ هیبًگیي مل ًوشات اٍ هحسَة
هيضَد.
تذمز :داًطجَيي مِ ًتَاًذ يب ًخَاّذ اص فشصت هزمَس استفبدُ مٌذ يب ػليسغن استفبدُ اص آى ًتَاًذ موجَد هیبًگیي مل ًوشات خَد سا ججشاى
ًوبيذ دس صَستي مِ هقغغ تحصیلي اٍ مبسداًي يب مبسضٌبسي ًبپیَستِ ثبضذ اص تحصیل هحشٍم ٍ اخشاج هيضَد ٍ دس صَستي مِ دس هقغغ
مبسضٌبسي پیَستِ ثبضذ ،ثِ هقغغ پبيیي تش تغییش سضتِ دّذ.
 -39چِ سهاًي داًطجَ فارغ التحصیل ضٌاختِ هي ضَد؟

داًطجَيي مِ ملیِ ٍاحذّبي دسسي يني اص هقبعغ مبسداًي ٍ مبسضٌبسي ًبپیَستِ ٍ مبسضٌبسي پیَستِ سا عجق ثشًبهِ هصَة ٍ ثشاسبس هقشسات
هشثَعِ ثب هَفقیت گزساًذُ ثبضذ فبسؽالتحصیل آى دٍسُ ضٌبختِ هيضَد.
تذمز  :1تبسيخ فشاغت اص تحصیل داًطجَ سٍصي است مِ آخشيي ًوشُ دسسي ٍي تَسظ استبد ثِ اداسُ آهَصش داًطنذُ تحَيل هيضَد.
تذمز  :2قیذ ملوِ ضجبًِ دس هذاسك فشاغت اص تحصیل داًصآهَختگبى دٍسُّبي ضجبًِ الضاهي است.

