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همطضات ظيط لسوت ّبيي اظ آييي ًبهِ آهَظضي زٍضُ ّبی وبضزاًي ٍ وبضضٌبسي زاًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَظش ػبلي هػَة خلسِ 999
هَضخ اضزيجْطت هبُ  6976هيجبضس وِ هدوَػِ ضَاثظ ٍهمطضات هػَة حبون ثط آهَظش ػبلي وطَض است وِ ثب ّسف ايدبز ّوبٌّگي
زض فؼبليتْبی آهَظضي هؤسسبت آهَظش ػبلي ٍثِ هٌظَض اضتمبء ويفيت آهَظضي تسٍيي يبفتِ است.

فصل اٍل  :شزايط ٍرٍد ًٍام ًَيسي

ضطايظ ٍضٍز :
هبزُ : 6
ضطايظ ٍضٍز ثِ زٍضُ ّبی وبضزاًي  ،وبضضٌبسي ( پيَستِ ًٍبپيَستِ) ،وبضضٌبسي اضضس پيَستِ ٍ زوتطی ػوَهي پعضىي  ،زاضٍسبظی ،
زًساًپعضىي ٍ زاهپعضىي اػن اظ زٍضُ ّبی ضٍظاًِ ٍضجبًِ ثِ ضطح ظيط است :
 -6هدبظ ثَزى ثِ تحػيل اظ ًظط لَاًيي ٍهمطضات خبضی وطَض ٍ زاضتي ضطايظ ػوَهي ٍضٍز ثِ آهَظش ػبلي ثطاثط ثب هػَثبت ضَضای
ػبلي اًمالة فطٌّگي .
 -2زاضتي گَاّيٌبهِ پبيبى زٍضُ هتَسغِ اظ زاذل يب ذبضج وطَض هَضز تأييس ٍظاضت آهَظش ٍپطٍضش (ثب تَخِ ثِ ًظبم خسيس آهَظش
هتَسغِ ) يب ثطاثط آى ثطای آهَظضْبی حَظٍی (هغبثك هػَثبت ضَضای ػبلي اًمالة فطٌّگي ) ٍ يب زاضتي گَاّيٌبهِ زٍضُ وبضزاًي ثطای
ٍضٍز ثِ زٍضُ وبضضٌبسي ًبپيَستِ وِ ثط حست هَضز ثِ تبييس ٍظضات ػلَم تحميمبت ٍ فٌبٍضی يب ٍظضات ثْساضت زضهبى ٍآهَظش پعضىي

ضسيسُ ثبضس .
 -9پصيطفتِ ضسى زض آظهَى ٍضٍزی.
 -4سپطزى تؼْس ذسهت ثطاسبس ضَاثظ ٍ لَاًيي آه َظش ضايگبى يب پطزاذت ضْطيِ هغبثك تؼطفِ ٍهمطضاتي وِ اظ عطيك هطاخغ شيطثظ
غبزض هي ضَز .
ًبم ًَيسي :
هبزُ 2
پصيطفتِ ضسگبى آظهَى ٍضٍزی هَظفٌس زض هْلت ّبيي وِ تَسظ زاًطگبُ اػالم هي ضَز ثطای ًبم ًَيسي ٍ اًتربة ٍاحس هطاخؼِ ًوبيٌس.
ػسم هطاخؼِ ثطای ًبم ًَيسي زض ً رستيي ًيوسبل تحػيلي پس اظ اػالم ًتبيح آظهَى اًػطاف اظ تحػيل تلمي ذَاّس ضس .
هبزُ 9
زاًطدَ هَظف است زض ّط ًيوسبل زض ظهبًي وِ زاًطگبُ اػالم هي وٌس ثطای ازاهِ تحػيل ٍ اًتربة ٍاحس ثِ ازاضُ آهَظش هطاخؼِ وٌس
ػسم هطاخؼِ زاًطدَ ثطای ًبم ًَيسي ثسٍى اعالع ٍ ػصض هَ خِ زض يه ًيوسبل تحػيلي ثِ هٌعلِ اًػطاف اظ تحػيل است  .زض غَضت تأ
ذيط يب ػصض هَخِ حك اًتربة ٍاحس ٍ ازاهِ تحػيل ضا زضآى ًيوسبل ًساضزٍ .لي آى ًيوسبل خعء هست هدبظ تحػيل ٍی هحسَة هي
ضَز.
تجػطُ :
زاًطدَ هَظف است ػصض هَخِ ذَز ضا زض ذَز زاضی اظ ًبم ًَيسي ثب زاليل هستٌس ثِ عَض هىتَة زض اٍليي هبُ ثؼس اظ آغبظ ّط ًيوسبل
تحػيلي ثِ ازاضُ آهَظش زاًطگبُ اعالع زّس .
هٌغ تحػيل ّوعهبى :
هبزُ 4
زاًطدَ زض يه ظهبى حك ًبم ًَيسي ٍازاهِ تحػيل زض ثيص اظ يه ضضتِ ٍ زض ّط ضضتِ ثيص اظ يه گطايص زض يه يب چٌس زاًطگبُ ضا
ًرَاّس زاضت ٍ زض غَضت ترلف اظ ازاهِ تحػيل زض يىي اظ ضضتِ ّبی اًتربة ثِ تطريع وويسيَى هطوعی هَاضز ذبظ ٍظضات
هتجَع  ،هحطٍم ٍ سَاثك تحػيلي ٍی ثبعل اػالم هي ضَز  .زاًطدَ زض ايي حبل هَظف است وليِ ّعيٌِ ّبی هطثَط ثِ ضضتِ حصف ضسُ
ضا هغبثك تؼطفِ ّبی تؼييي ضسُ ثِ زاًطگبُ شيطثظ ثپطزاظز.

فصل دٍم ً :ظام آهَسشي

تؼطيف ٍاحس زضسي :
هبزُ 5
آهَظش زض توبم زاًطگبّْبی وطَض هجتٌي ثط ًظبم ٍاحسی است .زض ًظبم ٍاحسی اضظش ّط زضس ثب تؼساز ٍاحسّبی آى زضس سٌديسُ هي
ضَز ٍ لجَلي يب ػسم لجَلي زاًطدَ زض يه زضس ثِ ّوبى زضس هحسٍز استّ .ط ٍاحس زضسي همساض يب هيعاى زضسي است وِ هفبز آى ثِ
غَضت ًظطی  66سبػت ػولي (آظهبيطگبّي )  92سبػت وبضگبّي (يب ػوليبت هيساًي)  48سبػت وبضآهَظی ٍ وبضٍضظی (يب وبض زض
ػطغِ )  64سبػت زض عَل يه ًيوسبل تحػيلي يب زٍضُ تبثستبًي عجك ثطًبهِ هػَة ضَضای ػبلي ثطًبهِ ضيعی تسضيس هي ضَز  .زض
هَضز ضضتِ ّبيي وِ زاضای پطٍغُ ّستٌس هست اخطای پطٍغُ هتٌبست ثب ٍاحس آى تَسظ استبز هطثَعِ تؼييي هي ضَز .
سبل تحػيلي :
هبزُ 6
ّط سبل تحػيلي هطوت اظ زٍ ًيوسبل تحػيلي ٍزض غَضت لعٍم يه زٍضُ تبثستبًي است ٍ ّط ًيوسبل تحػيلي ضبهل ّ 66فتِ ٍ ّط
زٍضُ تبثستبًي ضبهل ّ 6فتِ ،آهَظش است .
تجػطُ :
هست اهتحبًبت پبيبًي ًيوسبل يب پبيبى زٍضُ تبثستبى خعء هست آهَظش هحسَة ًوي ضَز .

فصل سَم ٍ :احد هاي درسي  ،طَل هدت تحصیل ٍتعداد ٍاحد ها

هبزُ 66
ّط زاًطدَ هي تَاًس زض ّط ًيوسبل تحػيلي حسالل ٍ 62حساوثط ٍ 22احس زضسي ضا اًتربة ًوبيٌس .
تجػطُ : 6
زض آذطيي ًيوسبل تحػيلي زاًطدَ اظ ضػبيت ضطط اًتربة حسالل ٍ 62احس هؼبف است .
تجػطُ : 2
زض غَضتي وِ زاًطدَ ثطای فطاغت اظ تحػيل تٌْب يه زضس ثبليوبًسُ زاضتِ ثبضس ،ثب ًظط زاًطگبُ ٍتأييس استبز هطثَط هي تَاًس اهتحبى آى
زضس ضا زض عَل ًيوسبل اظ عطيك هؼطفي ثِ استبز ثگصضاًس .
تجػطُ : 9
اگط زاًطدَيي زض يه ًيوسبل هيبًگيي ول ًوطاتص حسالل  67ثبضس هي تَاًس ثب ًظط زاًطگبُ زض ًيوسبل ثؼس حساوثط تب ٍ 24احس زضسي ضا
اًتربة وٌس .
تجػطُ : 4
زض هَاضزی وِ ثطای فطاغت اظتحػيل حساوثط ٍ 24احس ثبلي هبًسُ ثبضس حتي اگط زاًطدَ هططٍط ثبضس ثب ًظط زاًطگبُ هي تَاًس توبهي
ٍاحس ّبی ثبلي هبًسُ ضا زض يه ًيوسبل اًتربة وٌس .
تجػطُ : 5
تؼساز ٍاحس ّبی اًتربثي زض زٍضُ تبثستبًي حساوثط ٍ 6احس زضسي است .

فصل چهارم :حضَر ٍغیاب داًشجَياى در جلسات درس ٍ در جلسه اهتحاى

حضَض زض خلسبت زضس :
هبزُ 64
حضَض زاًطدَ زض توبم خلسبت هطثَط ثِ زضس العاهي است ٍ سبػبت غيجت زاًطدَ زض ّط زضس ًجبيس اظ سِ ضبًعزّن هدوَع سبػبت
آى زضس تدبٍظ وٌس  .زض غيط ايٌػَضت ًوطُ زاًطدَ زض آى زضس غفط هحسَة هي ضَز .
غيجت زضاهتحبى :
هبزُ 65
غيجت غيط هَخِ زض اهتحبى ّط زضس ثِ هٌعلِ گط فتي ًوطُ غفط زض اهتحبى آى زضس است ٍغيجت هَخِ زض اهتحبى هَخت حصف آى زضس
هي گطزز.
هبزُ 66
تطريع هَخِ ثَزى غيجت زض خلسبت زضس ٍزض اهتحبى ثِ ػْسُ ضَضای آهَظضي زاًطگبُ يب وويتِ هٌترت آى ضَضا است .
تجػطُ :
اگط زاًطدَيي زض يه زضس اذتيبضی هطزٍز ضس زض غَضت توبيل هي تَاًس ثِ خبی آى زضس اظ خسٍل زضس اًتربثي زض ثطًبهِ هػَة
زضس زيگطی ضا اًتربة وٌس.
زضس ًبتوبم :
هبزُ 29
زض هَاضز استثٌبيي ًوطُ توطيي زثيطی ،وبضآهَظی ٍ وبضٍضظی ،ػوليبت غحطايي وبض زض ػطغِ ٍ زضٍسي وِ زض ثطًبهِ ّبی آهَظضي هػَة
تَأم ثب پطٍغُ اضائِ هي ضَز .زض غَضتي وِ ثِ تطريع استبز ٍتأييس گطٍُ آهَظضي هطثَط تىويل آًْب زض عَل يه ًيوسبل تحػيلي هيسط
ًجبضس ًبتوبم تلمي هي گطززً .وطُ ًبتوبم ثبيس حساوثط تب پبيبى ًيوسبل ثؼس ثِ ًوطُ لغؼي تجسيل گطزز .زض غيط ايي غَضت ثطای زاًطدَ زض

آى زضس ًوطُ غفط هٌظَض ذَاّس ضس .
اػالم ًوطات :
هبزُ 24
استبز هَظف است گعاضش ًوطُ ًْبيي ّط زضس ضا حساوثط ظطف هست  62ضٍظ پس اظ ثطگعاضی اهتحبى آى زضس ثِ ازاضُ آهَظش زاًطىسُ
يب ٍاحس هطثَط تسلين ًوبيس .
تجػطُ ً :وطُ پس اظ اػالم ثِ ازاضُ ول آهَظش غيط لبثل تغييط است .
هيبًگيي ًوطات :
هبزُ 26
زض پبيبى ّط ًيوسبل تحػيلي ،هيبًگيي ًوطات زاًطدَ زض آى ًيوسبل ٍهيبًگيي ول ًوطات اٍ تب پبيبى آى ًيوسبل ٍ زض پبيبى زٍضُ تحػيلي،
هيبًگيي ول ًوطات زاًطدَ هحبسجِ ٍ زض وبضًبهِ ٍی ثجت هي ضَز .
تجػطُ :6
ثطای هحبسجِ هيبًگيي ًوطات  ،تؼساز ٍاحس ّبی ّط زضس زض ًوطُ آى زضس ضطة هي ضَز ٍ هدوَع حبغل ضطثْب  ،زض توبم زضٍسي وِ
زاًطدَ ثطای آًْب ًوطُ گطفتِ ا ست(اػن اظ ضزی يب لجَلي) ،ثط تؼساز ول ٍاحسّبی اذص ضسُ تمسين هي ضَز .
تجػطُ:2
زٍضُ تبثستبًي ثِ ػٌَاى ًيوسبل تحػيلي حسبة ًوي ضَز ً .وطات زضٍسي وِ زاًطدَ زض زٍضُ تبثستبًي هي گصضاًس  ،تٌْب زض هحبسجِ
هيبًگيي ول ًوطات زاًطدَ هحبسجِ هي ضَز .
ًبم ًَيسي هططٍط :
هبزُ 27
هيبًگيي ًوطات زاًطدَ زض ّيچ ًيوسبل تحػيلي ًجبيس ووتط اظ  62ثبضس ،زض غيط ايٌػَضت ًبم ًَيسي زاًطدَ زض ًيوسبل ثؼس ثِ غَضت
هططٍط اػالم ذَاّس ضس .
تجػطُ :
ّط زاًطگبُ ه َظف است هَضَع هططٍط ثَزى زاًطدَ ضا ّط ثبض ثِ غَضت وتجي ثِ ٍی اعالع زّس ٍ يه ًسرِ اظ آى ضا زض پطًٍسُ
زاًطدَ ضجظ ًوبيس ثب ايي ٍغف لػَض زض اذغبض ثِ ٍی اظ عطف زاًطگبُ ٍ يب اظْبض ثي اعالػي زاًطدَ اظ ايي اهط ،هبًؼي زض اخطای
همطضات ًرَاّس ثَز.
هبزُ 28
زاًطدَيي وِ ثِ غَضت هططٍط ًبم ًَيسي هي وٌس ثِ خع زض آذطيي ًيوسبل تحػيلي حك اًتربة ثيص اظ ٍ 64احس زضسي ضا ًساضز .
اذطاج زاًطدَی هططٍط :
هبزُ 29
زض غَضتي وِ هيبًگيي ًوطات زاًطدَ زض زٍضُ ّبی وبضضٌبسي ٍوبضضٌبسي اضضس پيَستِ زض سِ ًيوسبل هتَالي يب ً 4يوسبل هتٌبٍة ٍ زض
زٍضُ ّبی وبضزاًي ٍوبضضٌبسي ًبپيَستِ زض زٍ ًيوسبل تحػيلي اػن اظ هتَالي يب هتٌبٍة ووتط اظ  62ثبضس زض ّط هطحلِ ای وِ ثبضس اظ
ازاهِ تحػيل هحطٍم هي ضَز .
هبزُ 92
زاًطدَيي وِ ثِ لحبػ هططٍط ضسى ثيص اظ حس اظ ازاهِ تحػيل زض زٍضُ وبضضٌبسي هحطٍم هي ضَز زض غَضتي وِ ٍاحس ّبی همغغ
پبييي تط ضضتِ هطثَط ضا تب سمف هدبظ ثب هَفميت گصضاًسُ ثبضس ٍ هيبًگيي ول اٍ زض ايي ٍاحس ّب ووتط اظ ً 62جبضس هي تَاًس ثب ضػبيت
سبيط ضَاثظ هطثَط هسضن هطسَم همغغ پبييي تط ضا زض آى ضضتِ زضيبفت وٌس .
هبزُ 96
زاًطدَيي وِ ثِ زليل هططٍط ضسى ثيص اظ ح س اظ ازاهِ تحػيل هحطٍم هي ضَز زض غَضت اًدبم يب لغَ تؼْساتي وِ زض زٍضاى تحػيل
سپطزُ است هي تَاًس ثطای ازاهِ تحػيل هدسز زض آظهَى سطاسطی ضطوت وٌس ٍزض غَضت لجَلي زض ضضتِ هَضز ػاللِ ذَز ازاهِ تحػيل
زّس .
زاًطگبُ پصيطًسُ هي تَاًس ٍاحس ّبيي ضا وِ زاًطدَ زض ضضتِ لجلي گصضاًسُ است ثب ثطًبهِ خسيس تغجيك زازُ ٍعجك ضَاثظ ايي آييي ًبهِ
ثؼضي يب توبم آًْب ضا ثپصيطز .

فصل هفتن  :هزخصي تحصیلي ٍاًصزاف اس تحصیل

هطذػي تحػيلي :
هبزُ 99
زاًطدَ هي تَاًس زض ّط يه اظ زٍضُ ّبی وبضزاًي ٍ وبضضٌبسي ثطای ً 2يوسبل هتَالي يب هتٌبٍة اظ هطذػي تحػيلي استفبزُ وٌس .
تجػطُ :
هست هطذػي تحػيلي خعء حساوثط هست هدبظ تحػيل زاًطدَ زض ّط زٍضُ هحسَة هي ضَز .
هبزُ 94
تمبضبی هطذػي تحػيلي ثبيس ثِ غَضت وتجي حسالل زٍ ّفتِ لجل اظ ضطٍع ًبم ًَيسي ّط ًيوسبل تَسظ زاًطدَ ثِ ازاضُ آهَظش
زاًطىسُ يب زاًطگبُ تسلين گطزز.
تجػطُ :
ازاضُ آهَظش هَظف است پس اظ وست ًظط اظ گطٍُ آهَظضي شيطثظ لجل اظ اتوبم هْلت ًبم ًَيسي هَافمت يب ػسم هَافمت ثب زضذَاست
زاًطدَ ضا ثِ ٍی اثالؽ وٌس .
تصوط :
زاًطدَ زض ًيوسبلي وِ اظ هطذػي استفبزُ هي ًوبيس هَظف است ضْطيِ ثبثت آى ًيوسبل ضا ثپطزاظز .
اًػطاف اظ تحػيل :
هبزُ 95
تطن تحػيل ثسٍى اخبظُ زاًطگبُ هحل تحػيل اًػطاف اظ تحػيل هحسَة هي ضَز ٍ زاًطدَی هٌػطف اظ تحػيل حك ازاهِ تحػيل
ًساضز.
تجػطُ :
زض هَا ضز استثٌبيي وِ زاًطدَ تطن تحػيل ذَز ضا هَخِ هي زاًس ثبيس زاليل آى ضا حسالل يه هبُ لجل اظ پبيبى ّوبى ًيوسبل ثِ زاًطگبُ
اضائِ زّس  .زض غَضت تأييس هَخِ ثَزى تطن تحػيل تَسظ زاًطگبُ آى ًيوسبل خعء هطذػي تحػيلي زاًطدَ هحسَة هي ضَز .
هبزُ 96
زاًطدَيي وِ ثرَاّس ا ظ تحػيل هٌػطف ضَز ثبيس زضذَاست اًػطاف ذَز ضا ضرػبً ثِ ازاضُ آهَظش زاًطگبُ تسلين ًوبيس .ايي زاًطدَ
هدبظ است فمظ ثطای يه ثبض زض فبغلِ يه هبُ اظ تبضيد زضذَاست تمبضبی اًػطاف ذَز ضا پس ثگيطز .پس اظ اًمضبی ايي هْلت حىن
اًػطاف اظ تحػيل ٍی غبزض هي ضَز ٍ زاًطدَ پس اظ آى حك ازاهِ تحػيل زض آى زٍضُ ضا ًساضز.
تجػطُ : 6
زاًطدَی هٌػطف اظ تحػيل هَظف است ثِ وليِ تؼْساتي وِ زض زٍضاى تحػيل سپطزُ است ػول وٌس .
تجػطُ : 2
تحػيل هدسز زاًطدَی هٌػطف اظ تحػيل هَوَل ثِ ضطوت ٍ لجَلي زض آظهَى سطاسطی ثطاسبس ضَاثظ هطثَط است .
تصوط :
زض غَضتي وِ زاًطدَيي اظ تحػيل هٌػطف ضَز هَظف است ػالٍُ ثط تسَيِ حسبة وليِ ًيوسبل ّبی تحػيلي وِ هطغَل ثِ تحػيل
آى ثَزُ استّ ،عيٌِ اًػطاف هؼبزل ضْطيِ ثبثت ٍ هتغيط يه ًيوسبل ضاثپطزاظز .

فصل هشتن  :اًتقال

تؼطيف اًتمبل :
هبزُ 98
اًتمبل ثِ هؼٌي تغييط هحل تحػيل زاًطدَ اظ يه زاًطگبُ ثِ زاًطگبُ زيگط زض ّوبى ضضتِ ٍهمغغ تحػيلي است .
هبزُ 99
اًتمبل ّط زاًطدَ ثِ ّط يه اظ زاًطگبُ ّبی تْطاى هوٌَع است ثدع هَاضز ظيط:
 : 6ضْبزت ،فَت يب هؼلَل ضسى سطپطست ذبًَازُ زاًطدَ  ،ثغَضی وِ ٍی ثِ تطريع هطاخغ لبًًَي ثِ ػٌَاى وفيل ذبًَازُ ضبذتِ
ضَز.
 : 2هؼلَليت هَثط زاًطدَ ،ثِ ًحَی وِ ثِ تطريع زاٍضاى ػبلي پعضىي ثِ عَض هستمل لبزض ثِ ازاهِ ظًسگي ًجبضس.
 : 9اظزٍاج ضسوي ٍ زائوي زاًطدَی زذتط وِ هحل تحػيل اضتغبل ضَّط زض تْطاى ثبضس ،ثب تبييس هطاخغ شيطثظ.
تجػطُ : 6
ّطيه اظ هَاضز هصوَض زض ايي هبزُ ثبيس ثؼس اظ لجَلي زاًطدَ زض زاًطگبُ غَضت گطفتِ ثبضس.
هبزُ 42
اًتمبل زاًطدَ اظ زاًطگبّْب ٍ هؤسسبت آهَظش ػبلي تْطاى ثِ ضْطستبًْب ٍاظ ضْطستبًْب ثِ يىسيگط زض يه ضضتِ ٍزض يه همغغ ثِ ضطط
هَافمت زاًطگبّْبی هجسأ ٍ همػس ثالهبًغ هي ثبضس .
هبزُ 46
اًتمبل اظ زٍضُ ّبی ضجبًِ ثِ ضٍظاًِ اظ زاًطگبُ پيبم ًَض ثِ زاًطگبّْبی حضَضی (اػن اظ ضٍظاًِ ٍ ضجبًِ) ٍ اظ زاًطگبّْبی غيط زٍلتي ثِ
زاًطگبّْبی زٍلتي هوٌَع است ٍلي ا ًتمبل ثِ ػىس آى ثب هَافمت هجسأ ٍ همػس ،ثالهبًغ است .
هبزُ 44
زاًطدَيي هتمبضي اًتمبل ثبيس زضذَاست اًتمبل ذَز ضا ثب شوط هَضز حسالل ّ 6فتِ لجل اظ ضطٍع ًيوسبل تحػيلي ثِ ازاضُ آهَظش زاًطگبُ
هجسأ تسلين ًوبيس .
تَخِ :
وويسيَى ًمل ٍ اًتمبالت ايي هؤسسِ سبليبًِ يىجبض ٍزض ّفتِ اٍل ذطزازهبُ ّط سبل ثطگعاض هي گطزز .لصا هتمبضيبى الظم است زضذَاست
ّبی وتجي ذَز ثِ ّوطاُ هساضن الظم ضا حساوثط تب پبيبى اضزيجْطت ثِ آهَظش اضائِ زٌّس.
هبزُ 45
زاًطگبُ هجسأ زض غَضت هَافمت ثب اًتمبل ،هَظف است حساوثط ظطف يه ّفتِ ،هَافمت ذَز ضا ّوطاُ ثب زضذَاست زاًطدَ ٍضيع ًوطات
اٍ ثِ زاًطگبُ همػس اضسبل زاضز ٍ زاًطگبُ همػس هىلف است حسالل زٍ ّفتِ لجل اظ ضطٍع ًبم ًَيسي ًظط ذَز ضا ثِ زاًطگبُ هجسأ اػالم
زاضز .
تجػطُ :
زض غَضت هَافمت ثب اًتمبل ،وليِ سَاثك زاًطدَ اظ زاًطگبُ هجسأ ثِ همػس اضسبل ٍ اضتجبط زاًطدَ ثب زاًطگبُ هجسأ لغغ هي ضَز .
هبزُ 46
زض غَضت اًتمبل فمظ ٍاحس ّبی گصضاًسُ ضسُ زاًطدَ وِ ًوطات آًْب  62يب ثبالتط است پصيطفتِ هي ضَز ٍ زض ّط حبل حصف احتوبلي
ٍاحس ّبی زضسي زاًطدَی اًتمبلي زض حسٍزی هدبظ است وِ ٍی اهىبى گصاضًسى ٍاحس ّبی ثبليوبًسُ ذَز ضا زض عَل هست هدبظ
تحػيل زاضتِ ثبضس.
تجػطُ :
توبم ًوطات زضسي زاًطدَ زض زاًطگبُ هجسأ اػن اظ لجَلي ٍيب هطزٍزی ٍسَاثك آهَظضي زاًطدَی اًتمبلي اظ لحبػ هططٍعي ػيٌبً زض وبضًبهِ
زاًطدَ ثجت ٍ ًوطات زضٍس پصيطفتِ ضسُ فمظ زض هحبسجِ هيبًگيي ول اٍ هحسَة هي ضَز .
هبزُ 47
هساضن فطاغت اظ تحػيل زاًطدَی اًتمبلي تَسظ زاًطگبُ همػس غبزض هي ضَز ٍزض آى هسضن تؼساز ٍاحس ّبی گصضاًسُ ضسُ زاًطدَ ٍ

هدوَع ٍاحس ّب زض زاًطگبُ ّبی هجسأ ٍهمػس ثب شوط هيبًگيي ًوطات آًْب ٍ سَاثك تحػيلي زاًطدَ ليس هي ضَز .
هبزُ 48
اًتمبل زاًطدَ زض عَل هست ت حػيل ،زض ّط همغغ تحػيلي فمظ يىجبض هدبظ است .

فصل ًهن :داًشجَي هیهواى

ضطايظ ػوَهي :
هبزُ 49
زض هَاضزی وِ زاًطدَ ثِ عَض هَلت ًبگعيط ثِ تغييط هحل تحػيل ذَز ثبضس  ،هي تَاًس ثب هَافمت زاًطگبُ ّبی هجسأ ٍ همػس ثِ ػٌَاى
زاًطدَی هيْوبى ثِ عَض هَلت ٍ ثطای هست هؼيي هحل تحػيل ذَز ضا تغييط زّس .
هبزُ 52
هيْوبى ضسى زاًطدَ زض يه زاًطگبُ هططٍط ثط ايي است وِ زاًطدَ حسالل يه ًيوسبل تحػيلي ذَز ضا زض زاًطگبُ هجسأ گصاضًسُ ثبضس
.
هبزُ 56
هيْوبى ضسى زاًطدَ زض يه زاًطگبُ ثطای گصضاًسى يه يب چٌس زضس ثِ غَضت تىسضس ثب ًظط زاًطگبُ هجسأ ٍ هَافمت زاًطگبُ همػس
ثالهبًغ است.
هبزُ52
ّط زاًطدَ زض ّط ضضتِ هي تَاًس حساوثط يه ًي وسبل زض زٍضُ وبضزاًي يب زٍ ًيوسبل زض زٍضُ وبضضٌبسي ،زض يه زاًطگبُ ثِ عَض توبم
ٍلت ثِ غَضت هيْوبى تحػيل وٌس .زض ّط حبل ًجبيس تؼساز زضٍسي ضا وِ زاًطدَ ثِ غَضت هيْوبى چِ ثِ غَضت توبم ٍلت ٍچِ ثِ
غَضت ته زضس زض يه يب چٌس زاًطگبُ گصضاًسُ است اظ  42زضغس ول ٍاحس ّبی زٍضُ تدبٍظ وٌس .
تجػطُ :
اًتربة ٍاحس زاًطدَ چِ ثِ غَضت تىسضس ٍ چِ ثِ غَضت توبم ٍلت ثبيس ثب اعالع گطٍُ آهَظضي زاًطگبُ هجسأ ٍ عجك ضطايظ زاًطگبُ
همػس ثبضس .
هبزُ 59
ٍاحس ّبيي ضاوِ زاًطدَی هيْوبى زض زاًطگبُ همػس هي گصاضًس ،ػيٌبً زض وبضًبهِ اٍ زض زاًطگبُ هجسأ ثجت هي ضَز ٍ ًوطات آًْب زض
هحبسجبت هيبًگيي ًيوسبل ٍ هيبًگيي ول اٍ هٌظَض ذَاّس ضس .
هبزُ 54
هسضن فطاغت اظ تحػيل زاًطدَی هيْوبى زض ّط غَضت تَسظ زاًطگبُ هجسأ غبزض ذَاّس ضس.

فصل دهن :تغییز رشته

هبزُ 55
زاًطدَ زض عَل زٍضاى تحػيل زض همغغ وبضزاًي ٍوبضضٌبسي هي تَاًس ثب زاضتي ضطايظ ظيط ٍ هَافمت گطٍُ آهَظضي شيطثظ اظ يه ضضتِ
ثِ ضضتِ زيگط زض يه گطٍُ آهَظضي ٍ ّوبى زاًطگبُ تغييط ضضتِ ثسّس.
 -6ازاهِ تحػيل هتمبضي زض ضضتِ لجلي اظ ًظط همطضات آهَظضي ثالهبًغ ثبضس.
 -2حسالل يه ضطن ٍ حساوثط زٍ سَم ٍاحس ّبی زٍضُ ضا گصضاًسُ ثبضس.
 -9حسالل ًوطُ ػلوي لجَلي الظم ثطای ضضتِ هَضز تمبضب ضا وست ًوَزُ ثبضس.
 -4ثب تَخِ ثِ حساوثط هست هدبظ تحػيل اهىبى گصضاًسى ٍاحسّبی زضسي هَضز ًيبظ زض ضضتِ خسيس ضا زاضتِ ثبضس.
تجػطُ : 6

زاًطدَ زض ّط يه اظ همبعغ تحػيلي تٌْب يه ثبض هي تَاًس تغييط ضضتِ زّس.
هبزُ 56
تغييط ضضتِ زض همبعغ تحػيلي ّوسغح غَضت هي گيطز  .زض غيط ايٌػَضت فمظ اظ همغغ ثبالتط ثِ همغغ پبييي تط اهىبى پصيط است .
هبزُ 57
زض غَضت هَافمت ثب تمبضبی تغييط ضضتِ زاًطدَ هَظف است زض اٍليي فطغت زض ضضتِ خسيس ًبم ًَيسي ٍپس اظ ًبم ًَيسي زاًطدَ
حك ثبظگطت ثِ ضضتِ لجلي ضا ًساضز .
تجػطُ :
السام ًىطزى زاًطدَ ثِ ًبم ًَيسي زض ضضتِ خسيس زض ٍلت هؼيي ثِ هٌعلِ اًػطاف اظ تغييط ضضتِ تلمي هي ضَز ٍحك تغييط ضضتِ تب پبيبى
زٍضُ اظ ٍی سلت هي ضَز .
هبزُ 58
زضٍسي وِ زاًطدَ زض ضضتِ لجلي گصضاًسُ است زض گطٍُ آهَظضي ضضتِ خسيس ثطضسي ٍ هؼبزل سبظی هي ضَز ٍ فمظ زضٍسي اظ ٍی
پصيطفتِ هي ضَز وِ ثِ تطريع گطٍُ آهَظضي ثب زضٍس ضضتِ خسيس اضتطان هحتَايي زاضتِ ثبضس ٍ ًوطُ ّط يه اظ آى زضٍس ًيع اظ 62
ووتط ًجبضس.
تجػطُ : 6
زضٍس پصيطفتِ ضسُ زض وبضًبهِ زاًطدَ ثجت ٍ ًوطات آًْب زض هحبسجِ هيبًگيي ول هٌظَض هي ضَز ٍ .لي ًوطات زضٍس پصيطفتِ ًطسُ ثسٍى
احتسبة زض هيبًگيي زض وبضًبهِ زاًطدَ ثبلي هي هبًس .زض ايي حبل چٌبًچِ هيبًگيي ول ٍاحس ّبی پصيطفتِ ًطسُ اٍ ووتط اظ  62ثبضس خوؼبً
ثؼٌَاى يه ًيوسبل هططٍعي ثطای زاًطدَ زض ضضتِ خسيس هٌظَض هي ضَز.
تجػطُ : 2
زض غَضتي وِ تؼساز ٍاحس ّبی پصيطفتِ ًطسُ زاًطدَ زض حسی ثبضس وِ اهىبى گصضاًسى ٍاحس ّبی هَضز ًيبظ ضضتِ خسيس ضا زض عَل هست
هدبظ تحػيل اظ ٍی سلت وٌس ثب تمبضبی تغييط ضضتِ اٍ هَافمت ًوي ضَز .
هبزُ 66
هتمبضي تغييط ضضتِ ثبيس زضذَاست ذَز ضا ّوطاُ هساضن الظم حسالل ّ 6فتِ پيص اظ ضطٍع ًيوسبل تحػيلي ثِ ازاضُ آهَظش زاًطگبُ زض
هحل تحػيل ذَز تسلين ًوبيس .
هبزُ 62
تغييط ضضتِ اظ همغغ وبضضٌبسي ثِ همغغ وبضزاًي ثالهبًغ است زض ايي حبل ثطای ايٌگًَِ زاًطدَيبى حساوثط هست هدبظ تحػيل ثط هجٌبی
زٍضُ وبضزاًي هحبسجِ ٍ ثِ اظای ّط ٍ 22احس پصيطفتِ ضسُ اظ زاًطدَ يه ًيوسبل اظ عَل تحػيل ٍی وبستِ هي ضَز.
هساضن هَضز ًيبظ ثطای فطاغت اظ تحػيل :
زاًطدَی گطاهي :
ثِ هٌظَض تسطيغ زض غسٍض گَاّي فطاغت اظ تحػيل ،ذَاّطوٌس است ًسجت ثِ اًدبم هَاضز  (2ٍ 6ثالفبغلِ ثؼس اظ ضطٍع تحػيل) ٍ
هَاضز  9الي ( 6ثِ هحض اتوبم ٍاحسّبی زضسي زٍضُ) السام ًوبييس .ثسيْي است زض غَضت ػسم تَخِ ٍ پيگيطی ٍ يب ًمع هساضن شيل،
هسئَليت پيبهسّبی ًبضي اظ تبذيط زض اًدبم هطاحل فطاغت اظ تحػيل ثِ ػْسُ زاًطدَ هي ثبضس.
 ) 6زضذَا ست تبييسيِ زيپلن هتَسغِ ًظبم لسين يب زٍضُ پيص زاًطگبّي اظ ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش هحل اذص هساضن فَق ثِ ًطبًي
زليك پستي هَسسِ ٍ اضايِ ضسيس آى ثِ ازاضُ ذسهبت آهَظضي هَسسِ خْت زضج زض پطًٍسُ تحػيلي .ضوٌبً پيگيطی ٍغَل تبييسيِ زيپلن
ثِ ػْسُ زاًطدَ است.
 ) 2پيگيطی ٍغَل هساضن تحػيلي ٍ ضيع ًوطات تبييس ضسُ (هطثَط ثِ زاًطدَيبى اًتمبلي)
 ) 9زضذَاست وبضًبهِ ولي تحػيلي اظ آهَظش زاًطىسُ هطثَط.
 ) 4زضيبفت فطهْبی تغجيك ٍاحس اظ آهَظش زاًطىسُ هطثَط.
 ) 5ثطضسي وبضًبهِ تحػيلي ٍ تىويل فطم تغجيك ٍاحس تَسظ زاًطدَ ٍ سپس تبييس فطم تغجيك ٍاحس ٍ وبضًبهِ تحػيلي تَسظ هسيط
هحتطم گطٍُ آظهبيطي.
 ) 6اضايِ هساضن شيل ثِ ازاضُ زاًص آهَذتگبى:

الف) اغل هساضن زٍضُ پيص زاًطگبّي ٍ زيپلن سِ سبلِ ًظبم خسيس ،يب اغل هسضن زيپلن ًظبم لسين.
ة) چْبض لغؼِ ػىس خسيس زض اثؼبز  9*4توبم ضخ ٍ پطت ًَيسي ضسُ (فمظ ًبم ًٍبم ذبًَازگي  ،ػٌَاى ضضتِ ٍ ضوبضُ زاًطدَيي ًَضتِ
ضَز).
ج) اغل ثطي تسَيِ حسبة ثب لسوتْبی هرتلف هَسسِ.
ز) اغل ثطي تسَيِ حسبة ثب وتبثربًِ ّب ٍ سبظهبًْبی ذبضج اظ هَسسِ (زض غَضت زضيبفت هؼطفي ًبهِ)
ُ) اغل وبضت زاًطدَيي.
تصوطات هْن :
· ًظط ثِ ايٌىِ زاًص آهَذتگبى شوَضی وِ زض هست تحػيل اظ هؼبفيت تحػيلي استفبزُ ًوَزُ اًس ،خْت هؼطفي ثِ حَظُ ًظبم ٍظيفِ اظ
تبضيد فبضؽ التحػيلي تب حساوثط  6هبُ فطغت زاضًس ،لصا ايي زاًطدَيبى هَظفٌس ثالفبغلِ پس اظ اتوبم ٍاحسّبی هػَة ًسجت ثِ تسَيِ
حسبة السام ًوبيٌس ،زض غيط ايٌػَضت ثب غيجت زض ذسهت ًظبم ٍظيفِ هَاخِ ذَاٌّس ضس.
· سَاثك تحػيلي زاًص آهَذتگبى پس اظ زضيبفت اغل گَاّي هَلت پبيبى تحػيل پس اظ يه هبُ ثِ ازاضُ ول اهَض زاًص آهَذتگبى
ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضی اضسبل هي گطزز ٍ لجل اظ آى ّيچگًَِ هسضن ٍ يب ضيع ًوطاتي تَسظ ٍظاضت هصوَض لبثل تبييس ًرَاّس
ثَز.
· زاًص آهَذتگبى هطوَل پس اظ اتوبم ذسهت هي تَاًٌس ثب اضايِ اغل ٍ تػَيط وبضت پبيبى ذسهت ًظبم ٍظيفِ يب هؼبفيت زاين ٍ يب گَاّي
اتوبم ذسهت ،اغل ٍ تػَيط هسضن زيپلن ًظبم لسين ٍ يب پيص زاًطگبّي ٍ چْبض لغؼِ ػىس خسيس ،خْت غسٍض اغل گَاّي هَلت
پبيبى تحػيلي السام ًوبيٌس.

