خالصه آیین نامه آموزشی

انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیل
 :4انشاایانه ماظفناا

مااه

رساا باا واحاا هه

ر مهلاا

هااه تعیاای شاا

انشااههه میاجعاا نمهنناا  .لاای

ساا شااهنه ه سااهته هاای رس بیشااتی نشااا انتخااه واحاا
انشااههه ام ااه پاارنی اساا  .ر اناا حااه ماا

واحاا

ر تقااان

ر صااارتی

انشااههه باایا انتخااه واحاا

اناا اماای باا تااهریی افتاا و تااهریی از
انشاایا بااه تهنیاا شااارا آمازشاا

رساا

تااهریی جااهو حاا نصااه غیباا

انشاایا محسااا

م شا
از انقضااه مهلاا

تبصاای  :انشاایانهن کاا پاا

رساا را ر آ نیمسااه نخااهناا
آ نیمسااه بااه رتهناا

مااه

ر صااار ماافقاا

شااارا آمازشاا واحاا

مااه

انشیا ماظف ب پی ار

شهین ثهب

م بهش .

تعیی ش

ر انشااهه آزا اساایم باا صااار حضااار و تمااه وقاا

ک رسمهً مستثن ش

انشااههه

 48اناا آناای نهماا باا تناااا میرصاا تحصاایل جااهو سااناا میااهز آنااه

محسا م گی  .ر ان حه
 :5تحصاای

اشاا

لاای

تعیاای شاا

ر مااه

 4میاجعاا کنناا

حاا انتخااه واحاا

اساا

مهاای باایا

ور هااهن

اس .

سال تحصیلی
مااه

 :10هاای سااه تحصاایل میکاا

از و نیمسااه تحصاایل و باای حساا

لااهو ناا

هاای نیمسااه تحصاایل شااهم  16هفتاا و هاای ور تهبسااتهن شااهم  6هفتاا آماااز
امتحهنااه پهنااه هاای ناا
آماز

م

اساا  .تبصاای  :ماا

از و نیمسااه تحصاایل و ور تهبسااتهن و همچناای امتحااه میااه تاای جااهو

محسا نم شا .

مااه  :11ناا
تهبسااتهن

ور تهبسااتهن اساا .

رس نظاای طاا نیمسااه تحصاایل

واحاا

ر  6هفتاا (  16جلساا ) تاا رن

رس تملاا آزمهنشااههه
ور تهبستهن ب تیتی

ر  16جلساا ناا

سااهتت و ر طااا

ماا شااا  .باا هماای نحااا میمااا سااهته تاا رن

کهرگااهه و تملیااه صااحیان باای حساا

ناا

ور
واحاا

انیااه آنهااه ر طااا نیمسااه نااه

ر  16هفت و  6هفت تقسی م شا .

تعداد واحدهای درسی در طول مدت تحصیل
مااه

 :19تعاا ا واحاا هه انتخااهب

واح کمتی و از  20واح بیشتی بهش .

انشاایا تمااه وقاا

ر ناا

نیمسااه تحصاایل نماا تااناا از 12

تبصاای  :1ر نیمسااه هااهن کاا
واحاا

لیاا رتهناا

انشاایا باا

بیمااهن بااا  .لاای

آ نیمسااه جااهو سااناا تحصاایل

چنهنچاا میاااهنهی آ نیمساااه کمتااای از  12گااای
ر میهنهی ک و نیمسه

نیمسه

تبصاای  :2ر ماااار

کاا

رساا میااهز را

انشاایا محسااا ماا گاای

مشااایوط باا حساااه نماا آناا .نمااایا

امااه

روس آ

انشیا محهسب م شا
از تحصاای حاا اکثی 24واحاا

انشاایا باایا فیاغاا

حتاا اگیتاای قباا مشاایو شاا

بهقیمهناا

نیهزهااه نااه تاا

 36کمتاای از حاا اق واحاا

انشااههه تااه پهنااه هفتاا حاار و اضااهف ماضااا مااه

انتخااه نمهناا

بهشاا

پاای

ام ااه ارائاا

رس تاساا

اشاات

رساا بهقیمهناا

بهشاا بااه نظاای گاایو آمازشاا واحاا ماا تااناا تمااه واحاا هه
نیااهز وجااا

را حتاا اگاای ر باای آنهااه روس پاای

رناا

اشاات بهشاا

نیمسااه انتخااه و

بهررانی .
تبصاای  :3چنهنچاا نیمسااه
بهقیمهناا

اشاات بهشاا

و سااه تحصاایل

ور تهبسته بهرران  .مشیو بی انن
تبصاای  :4چنهنچاا

نیمسااه آراای تحصاای

ماا تااناا بااه نظاای گاایو و رتهناا
از  7واح آ

بی

تبصاای  2اناا مااه

آنهااه را ر آ نیمسااه و

ر ور تهبسته نبهش .

انشاایا فقاا  24واحاا

ر تاای آراای تحصاای

انشاایا بااا

و 24واحاا

رساا

رساا بهقیمهناا

اشاات بهشاا و واحاا

انشااههه نتااناا  1نااه  2رس نظاای آناایا(حاا اکثی باا تعاا ا  4واحاا ) ر نیمسااه ماارکار ارائاا نمهناا
نظاای گاایو و رتهناا

مفااه تبصاای  2اناا واحاا

انشاایا ماا تااناا آ

بااه

رس نااه روس را ر نیمسااه بعاا نااه

ور تهبسته ب صار معیف ب استه بهرران .
تبصاای  :5انشاایان کاا میااهنهی نماایا نیمسااه آ  17نااه بیشااتی بهشاا مشاایو باای انن اا تعاا ا
واحاا ههن کاا

انشاایا انتخااه نمااا

حاا اق تعیاای شاا

و رامتحهنااه پهنااه تاای آنهااه شاایک

رآ نظااه آمازشاا کمتاای نبهشاا ماا تااناا

و نماای اراار کاای

ر نیمسااه بعاا تااه  24واحاا

و از

رساا را

انتخه کن .

درس معرفی به استاد
مااه

 :20چنهنچاا

نظاای باا ارز

انشاایا ر ناا

نیمسااه نااه ور تهبسااته باایا فیاغاا

حاا اکثی  4واحاا بهقیمهناا

انشااههه انتخااه واحاا نمااا

اشاات بهشاا

از تحصاای حاا اکثی  2رس

ماا تااناا باایا  1بااهر رااهر از تقااان

و ر فیصاات کاا از طاای گاایو آمازشاا میبااا تعیاای ماا شااا

نااه روس ماارکار را از طیناا معیفاا باا اسااته حاا اکثی ر همااه نیمسااه نااه آ
و ر صااار تاا
می

م تاان

مافقیاا

ر هاای رس نماای آ حاار ( بیاثاای) ماا گاای

ر پهنه آ نیمسه به سهنی انشیانه امتحه

تبصااای  :1چنهنچا ا

ر آ نیمساااه

همه نیمسه می اً م تاان به سهنی انشیانه امتحه

ور تهبسااتهن بهرراناا

و باا و نیااهز باا انتخااه واحاا

ه .

رس ناااه روس مهباااار ر واحا ا
ه .

رس

انشاااههه ارائا ا نشاااا

ر پهناااه

تبصاای  :2شااهین

روس ماضااا اناا مااه

شااهم نصااف شااهین ثهباا

باا اضااهف شااهین متغیاای رس نااه

روس میبا رااه با .

حضور و غیاب دانشجو
ماااه

 :30حضاااار انشااایا ر تماااهم بینهماا هاااه

کهرآماز و کهرورز و نهی فعهلی
مااه

 -31غیباا

نظاای

تملاا

غییماجاا

ش ول بیا بی
مااه

 :32غیباا

نظی – تمل

هه آمازش الهام اس .
انشاایا ر باای

از ساا شااهنه ه سااهته هاای ناا

کااهرآماز و کااهرورز تااه حاا ساا
از س

رس نمی صفی ر آ

ماجاا

رساا اتاا از نظااای

تملاا

نظااای – تملاا و

تبصااای  :1ر صاااار اساااتفه

حاار آ

روس رااهاا

رس نه روس منظار م گی .

انشاایا ر باای

کهرآماز و کهرورز

رس ر طااا نیمسااه ماجاا

از روس نظاای

تملاا

از ساا شااهنه ه سااهته هیناا

ر طا نیمسه ماج

حر آ

 31و  32رتهنا ا

از ماااه

از روس نظاای

تملاا نااه

رس م شا .
حا ا اق واحااا ( حسا ا

نظاااه آمازشااا ) ر

نیمسااه الز نیساا  .امااه نیمسااه مهبااار باا تناااا نیمسااه کهماا جااهو سااناا تحصاای محسااا ماا
انشاایا ر اناا نیمسااه کمتاای از  12بهشاا باای اسااهس مااه

گاای و چنهنچاا میااهنهی نماایا امتحااهن

45

ان آنی نهم مشیو ب حسه م آن .
تبصاای  :2حاار
شهین پی ارت

رس باای اثاای غیباا
انشیا ات از ثهب

تبصاای  :3ر مااار

ماجاا و غیاای ماجاا ماضااا مااه

 31و مااه

 32ماجاا

بهزپی اراا

نه متغیی نخااه با .

روساا کاا شااهم

و قساام

ساا شااهنه ه سااهته میبااا باا هاای ناا

نظاای و تملاا بهشاا

از و قساام

تیااهوز کناا

ر صااارت کاا غیباا
انشاایا باایا تمااه آ

انشاایا از
رس غهناا

محسا م شا .
مااه

 :33غیباا

تااه حاا میااهز(اتاا از ماجاا و غیاای ماجاا ) انشاایا را از انیااه ت ااهلیف رساا

آزمهنشههه و تملیه میبا معه نم کن .

غیبت در جلسه امتحان
مااه

 :35غیباا

ماجاا

رس نه روس م شا .

ر جلساا امتحااه هاای رس و نیااه غیباا

غییماجاا تااه  3رس ماجاا

حاار آ

تبصاای  :1غیباا

ر جلساا امتحااه باای

غیاای ماجاا

از  3رس باا منهلاا نماای صاافی ر امتحااه آ

رس

نه روس رااه با .
تبصی  :2تعیی غیب

ماج و غیی ماج ب ته

شارا آمازش واح

انشههه اس .

حذف و اضافه دروس
مااه

 :36انشاایام تااناا پاا

تعیاای شاا

تعاا ا

اساا

از آغااهز هاای نیمسااه تحصاایل

از روس انتخااهب رااا را ر صااار ماافقاا

کن ا و نااه رس نااه روس نهاای تاایو باای آنچ ا قاابیً انتخااه کاای
تعاا ا واحاا هه
بیا پهر وق

ر مهلتاا کاا

گاایو آمازشاا میبااا حاار
انتخااه نمهن ا مشاایو باای آن ا

و از حاا اق میااهز کمتاای نشااا ( 12واحاا باایا

رساا بهقیمهناا

و  8واح بیا آماز

اس ا

ر تقااان

معلمه اس

تبصی  :1ور تهبستهن از شما ان مه

انشااههه

ور ا

 10واحاا

).

مستثن اس .

حداقل نمره قبولی
مااه

 : 41حاا اق نماای قبااال

ر هاای رس از روس ( 10اسااتثنهً رس آشاانهن بااه قاایآ کااین  )12ماا

بهشاا

ر هاای ناا

ن ناا ملااه باا ت اایار آ

انشاایان کاا

از روس الهاماا حاا اق نماای قبااال را کساا

رس اس .
تبصاای  -1اگاای انشاایان
از ج و

ر ناا

روس انتخهب نه ارتیهر

تبصاای  -3باایا

رس انتخااهب نااه ارتیااهر ماای و شااا باا جااه آ
رس نهی را انتخه نمهید.

ر بینهم مصا

رس نااه روساا کاا شااهم

سیفص ا م ا بهش ا میااهنهی نماای هاای و قساام
ر ناا
قساام

قساام

و قساام

نظاای و تملاا اساا

آنهااه ماای

چنهنچ ا

رس نماای ن اشاات بهشاا نماای قساام

رس نماای کمتاای از  10احاایاز شاا

رس ماا تااناا

ارزنااهب اس ا

نهاای حاار ماا گاای

و ارا ناا

انشاایا ب ا هاای لی ا
ر صااارت کاا

بهشاا امااه میااهنهی آنهااه  10نااه بااهالتی گاای

رس نخااهاا بااا  .امااه چنهنچاا میااهنهی آنهااه کمتاای از  10بهشاا

کاا
ر ناا

نیااهز باا ت اایار

انشاایا بهناا هی و قساام

رس را

می اً بهرران .

نام نویسی مشروط
مااه

 :45میااهنهی نماایا

محسا و نه نانس

انشاایا ر هاای نیمسااه نبهناا کمتی از  12بهشاا

انشیا ر نیمسه بع ب صار مشیو رااه با .

ر

ر غیاای اننصااار مشاایو

تبصاای  – 1انشاایان کاا بصااار مشاایو نااه نانساا ماا کناا جااه آرااین نیمسااه تحصاایل حاا
از  14واح

انتخه بی

ر آ نیمسه را ن ار .

رس

تبصاای  -2نیمسااهل کاا
 19انتخه کی

رآ

بهش ب تناا ن

رساا کمتاای از حاا اق مقاایر ر مااه

انشاایا باا هاای لیاا تعاا ا واحاا
نیمسه تلق م گی .

تبصاای  -3ور تهبسااتهن باا تناااا نیمسااه تحصاایل محسااا نماا شااا امااه ر پهنااه
ور و میهنهی ک

میهنهی آ

تبصاای  -4ا ار آماااز
مشیوط را ب

ور تهبسااته

مهنن نیمسه هه تحصیل تعیی م گی .

هاای واحاا
رهناا

انشیا مشیو

انشااههه بهناا قباا از شاایو ثباا

نااه هاای نیمسااه

میاتاا

او و گیو آمازش میبا اتی نمهن .

دانشجوی مشروط
مااه

 :46انشاایانه

متنااهو و انشاایانه

ور هااه کااهر ان و کهرشنهساا نهپیاساات کاا

ر و نیمسااه اتاا از متاااال نااه

ور هااه کهرشنهساا و کهرشنهساا ارشاا پیاساات کاا

ر ساا نیمسااه متاااال نااه

چهااهر نیمسااه متنااهو مشاایو شااان (میااهنهی نماایا نیمسااه آنااه کمتاای از  12بهشاا اریاجاا تلقاا
م گی ن ).
تبصاای  -1باا

انشاایانهن کاا باایا اولاای بااهر مشااما مااه

نمیا آنهه ح اق  10بهش ن
تبصاای  -2باا

 46ماا گی ناا

بهر ارفهق م گی

ر صااارت کاا میااهنهی کاا

ته تحصی نمهنن .

انشاایانه مشااما تبصاای ناا

کاا

اناا مااه

ر تاای ارفااهق و نیمسااه هااه بعاا از آ

میاا اً مشاایو شااان باا شاای انن اا هاا میااهنهی تیماا و هاا میااهنهی کاا (هاای و)  11و بااهالتی گاای
میاز ا ام تحصی از طی معهون
تبصااای  -3چنهنچا ا
آماااز
بهشاان

انشااایانه مقاااهط کهرشنهسا ا پیاسااات و کاااهر ان (پیاسااات و نهپیاسااات و طااای

معلمااه )  60واحاا

قاایآ کااین پاای
ر صااار

آمازش واح

انشههه

ا

شا .

رساا را (باا و احتسااه

روس وصااهنه حضاای امااه (ر ) آشاانهن بااه

نیااهز انشااههه و روس جبیاناا ) گررانیاا

و ر شاای اراایا قطعاا قاایار گیفتاا

اشاات میااهنهی کاا  10و نااه بااهالتی ماا تاانناا تااه مقطاا

ور کااهر ان ا اماا تحصاای

هن .
تبصاای  -4هنهااهم کاا میااهنهی تیماا و میااهنهی کاا
چنهنچاا حاا اکثی  14واحاا
فیص

ا ام تحصی را ته پهنه

نیمسال جبرانی

رساا بهقیمهناا

انشاایا  10و بااهالتی (تیماا  10و کاا  )10بهشاا

اشاات بهشاان حاااز معهوناا

ور میباط ب اننهان افیا ب ه .

آمازشاا واحاا ماا تااناا

 :47انشااایانه

ماااه

ور کاااهر ان و کهرشنهسااا نهپیاسااات کااا کلیااا

صااار تمهناا باایا بااهال باای
تاانتاا
ناا

میااهنهی کاا نماایا و کااهه

روس ور را گررانااا

تعاا ا نیمسااه هااه مشاایوط رااا ماا

ور حاا اکثی  14واحاا از رس هااه نظاای را کاا نماای کمتاای از  12اراار کاای

ر پهنااه

ور کهرشنهساا پیاساات حاا اکثی تااه سااقف  20واحاا

نیمسااه و انشاایانه

نظاای کاا نماایا آنااه کمتاای از  12بهشاا
آنااه بااه احتسااه اناا ماا

انااا

ر

رساا از رس هااه

ر و نیمسااه ت اایار کنناا مشاایو باای انن اا ماا

از سااقف میااهز ور تیااهوز ن ناا

اناا

ر

تحصاای

ر غیاای اننصااار باا سیساات پااهر وقاا

منتق گی ن .
انشاایا باایا اناا منظااار حاا اکثی و رس نظاای باا میااها حاا اکثی  4واحاا انتخااه

تبصاای  -1چنهنچاا

نمهناا ماا تااناا باا صااار معیفاا باا اسااته بهرراناا ( .ولااا انن اا قاابیً از مااه
کی

 20آئاای نهماا اسااتفه

بهش .

تبصاای  -2نماای اراار شاا
نیمسااهل کاا

هاای رس چنهنچاا بااهالتی از نماای کساا

رس از آ انتخااه شاا

ثباا

شاا

رس بهشاا

قبلاا آ

ر کهرنهماا

و ر تعیاای میااهنهی نیمسااهل و کلاا محهسااب و نماای قبلاا

حاار (بیاثاای) م ا گاای  .ر صااارت ک ا بااه احتسااه ان ا نماای میااهنهی نیمسااه مشاایوط ب ا ح ا اق 12
بیساا کلماا مشاایو از کهرنهماا آ نیمسااه
کهرنهماا نیمسااه جبیاناا
و نماای اراار شاا

انشاایا شااهم کاا

انشاایا حاار ماا گاای ( .اناا نماایا
رس نااه

رس نااه نیمسااهل کاا

رتاای حااه

رس از آ انتخااه شاا

ماا بهشاا باا و تعیاای میااهنهی و منحصاایاً باا منظااار کنتاای ثباا
کمتاای نااه مسااهو نماای قبلاا بهشاا

چنهنچاا نماای اراار شاا

ر

ر کهرنهماا مهبااار ثباا

ماا گاای ) امااه

لاای

حاار و بیاثاای

م گی .
تبصاای  -3فقاا

روس نظاای

ت اایار نمااا بنااهبیان
کااین و همچناای
ش

ور را کاا وضااعی

روساا مهنناا پاای

نماای آ تااه

بهشاا ماا تاااا

ر نیمسااه جبیاناا

نیااهز انشااههه و وصااهنه حضاای امااه (ر ) آشاانهن بااه قاایآ

روساا از ور را کاا باای اسااهس را کمیتاا انضاابهط

ر آ نماای ماای و

کساا

بهش قهب ت یار نیس .

مرخصی تحصیلی
مااه

 :48انشااایا ماا تااناا

ر هااای ناا

از ور هاااه کاااهر ان – کهرشنهساا نهپیاسااات حاا اکثی و

نیمسااه و ر ور هااه کهرشنهساا پیاساات و کهرشنهساا ارشاا پیاساات – چهااهر نیمسااه از میرصاا
تحصیل استفه

کن .

تبصاای  -1اسااتفه

از میرصاا تحصاایل

باایا نیمسااه هااه مااار
انشههه ذنیب تسلی نما

ررااساا
و ماافق

ر چناا نیمسااه متاااال بیمااهن اساا  .انشاایا ماظااف اساا

رااا مطااهب مااه

 49اناا آئاای نهماا تقهضااه رااا را باا واحاا

الز را بیا میرص تحصیل کس

نمهن .

تبصاای  -2ماا

میرصاا تحصاایل (باا اسااتثنه میرصاا ماضااا تبصاای  3مااه

 49و همچناای ناا

مااه

نیمسااه میرصاا زانمااه ) جااه حاا اکثی ماا

 3و تبصاای  2و 3
انشاایا ر هاای

میااهز تحصاای

ور محسا م شا .
 :49تقهضااه میرصاا تحصاایل بهناا باا صااار کتباا

مااه

واحاا تاساا

انشاایا باا ا ار آماااز

اساا

پاا

ماافق

به ررااس

تحصاایل

از بیرساا وضااعی

واحاا

واحاا

زمااهن بااه ررااساا

چهر مش

میرصاا ماافقاا

بقی
مااه

 :50انشاایا ر صااار تمهناا ماا تااناا

انتخااه واحاا ماافقاا

ماا نمهناا کاا

م لف اس

انشاایا از نظاای گرراناا

ررااساا

ستارالعم میبا بپی از ..

از صاا ور ح اا انصاایا
از ص ور ح

 :51تاای

نااه تاا

انصاایا از تحصاای نمهناا  .انشاایا منصاای

باا تحصاای

تقهضااه بهزگشاا

انشاایا پرنیفتاا نیساا

انشاایان بااه انشااهه قطاا ماا گاای  .ر صااار مشااما بااا
پ

ماظااف

نهی .

از تحصی بهن ههنن انصیا را بیابی آرین

مااه

انشااههه ذناایب تساالی گاای  .ا ار آماااز

انشاایا قباا از اتمااه مهلاا

روس ور

چناای

حاا اق

انشیا را کتبهً ب و ابیغ کن .

تبصاای  -1آماااز

تبصاای  -2پاا

و هفتاا قباا از شاایو انتخااه

بیفهصل میات

تحصاای بااه تاا

را ب ا ار وظیف تمام اطی

میاجعاا

انشاایا واحاا

و رابطاا
انشااههه

ه .

انشاایا باا واح انشااههه (باا و اراار میرصاا ) ر ناا

نیمسااه انصاایا از تحصاای محسااا ماا شااا و انشاایا منصاای حاا ا اماا تحصاای را نخااهاا
اش .
تبصاای  – 1ر ماااار اسااتثنهن ک ا تاای
همااه نیمسااه

الناا آ را باا واحاا

تحصی تاس واح
مااه

انشههه

 :55ر ماااار

معاای تیضاا نمهناا

کاا واحاا

انشااههه مباا ا نتااناا بعضاا از روس الهاماا

نهاای انشااههه بهرراناا

ر اناا حااه

ور را ر ناا

انشااههه مباا ا و ماافقاا

ور تحصاای کمتاای از حاا اق واحاا هه

و  9واحاا باایا پااهر وقاا

تاای

انشیا محسا م شا .

انشاایا ماا تااناا بااه صاایح ن واحاا

واحاا باایا تمااه وقاا
متغیاای روس انتخااهب

انشااههه اتاای نمهناا  .ر صااار تهنیاا ماجاا بااا

آ نیمسه جهو میرص تحصیل

مقصاا فقاا باایا ن بااهر ر طااا
واحاا

تحصاای

انشاایا ماج ا بهش ا بهن ا ح ا اق ن ا

مااه قب ا از پهنااه

و  7واحاا باایا آماااز

انشاایا ماظااف باا پی اراا

واحاا

نیمسااه
انشااههه

رساا میااهز تعیاای شاا
معلمااه ) ر ناا
شااهین ثهباا

ر واحاا مباا ا را باا واحاا مباا ا و شااهین متغییاای روساا کاا

(11

نیمسااه

ر

بعاایو شااهین
ر واحاا مقصاا

انتخه م نمهن ب واح مقص م بهش .
تبصاای  – 1اسااتفه

میاا

از مااه

آ نیمسااه فااهرغالتحصاای گاای
واح هه مب ا و مقص ام ه پرنی اس .

 55ر نیمسااه آراای تحصاایل مشاایو بیآن اا

انشاایا بتااناا

و روساا بعناااا معیفاا باا اسااته بااهق ن اشاات بهشاا بهصاایح ن

ر

تبصاای  -2واحاا هه
گاای
نتااناا
کن .

رساا

امااه چنهن اا امتحااه

انشاایا مشااما اناا مااه
روس انتخااهب

ر امتحهنااه آنهااه ر هاای و واحاا

تاساا گاایو آمازشاا واحاا مباا ا تعیاای ماا

ر واحاا هه مباا ا و مقصاا همهمااه بهشاا بطااار کاا
انشااههه میبااا شاایک

انشاایا

نمهناا بهناا ن اا از آنهااه را حاار

