واحدهاي درسي وطول مدت تحصيل
تعداد واحدها
ماده ْ :1شداَؾدٕي دٔسِ سٔصاَّ دسْشَيًغبل تحصيهي حذاقم ٔ 21حذاكثش تب ٔ 12احذ دسعي سا ثبيذ اَتخبة كُذ.
تجصشِ  :2دسصٕستي كّ ييبَگيٍ كم ًَشات داَؾدٕ دسيك َيًغبل تحصيهي حذاقم  21ثبؽذ ييتٕاَذ ثب َظش اعتبد ساًُْب ٔيٕافقت
داَؾكذِ دسَيًغبل ثؼذ حذاكثش تب ٔ 12احذ دسعي سا اَتخبة كُذ .
تجصشِ  :1دسَيًغبل قجم اصكبسآيٕصي دسػشصّ داَؾدٕ اصسػبيت ؽشط اَتخبة حذاقم ٔ 21احذ يؼبف اعت .
تجصشِ  :3تؼذاد ٔاحذْبي اَتخبثي دسدٔسِ تبثغتبَي حذاكثش ٔ 6احذ دسعي اعت .
ماده  : 2اخزٔاحذ دسعي ًْشاِ ثب كبسآيٕصي دسػشصّ يدبصًَي ثبؽذ .
تجصشِ  :2دسصٕست ضشٔست ٔثّ تبئيذ ؽٕساي آيٕصؽي داَؾگبِ اخز حذاكثش يك دسط ػًٕيي ًْشاِ ثب كبسآيٕصي دسػشصّ ايكبٌ
پزيش اعت ًْ .چ ُيٍ دسصٕستي كّ داَؾدٕ تُٓب يك دسط تئٕسي ثبقيًبَذِ داؽتّ ثبؽذ ٔقجالً آٌ دسط سا اخز ًَٕدِ ٔدسكالعٓبي
يشثٕط حضٕس داؽتّ ٔنيكٍ دسايتحبٌ آٌ دسط ؽشكت َكشدِ ٔيب ًَشِ قجٕني كغت َكشدِ ثبؽذ  ,ثب َظش داَؾگبِ ٔتبئيذ اعتبد
يشثٕط يي تٕاَذ آٌ دسط ساًْشاِ ثب كبسآيٕصي دسػشصّ اخز ٔايتحبٌ آٌ سا دسعٕل تشو اصعشيق يؼشفي ثّ اعتبد ثگزساَذ .
تجصشِ  :1چُبَچّ داَؾدٕ دسدسط يؼشفي ثّ اعتبد ًَشِ يشدٔدي گشفت دسَيًغبل ثؼذ يهضو ثّ اَتخبة يدذد آٌ دسط ٔؽشكت
دسكالط يشثٕط ٔكغت ًَشِ قجٕني اعت .
تجصشِ  :3دسيٕاسدي كّ دسَيًغبل قجم اصكبسآيٕصي دسػشصّ داَؾدٕي دٔسِ سٔصاَّ حذاكثش ٔ 12احذ دسعي ثبقي داؽتّ ثبؽذ ,
دسصٕستي كّ دسَيًغبل قجم يؾشٔط َؾذِ ثبؽذ ثب َظش داَؾكذِ يي تٕاَذ كهيّ آٌ ٔاحذْب سادسآٌ َيًغبل اَتخبة ًَبيذ .

دروس پيش نياز دانشگاهي
ماده :3آٌ دعتّ اصپزيشفتّ ؽذگبٌ آصيٌٕ عشاعشي ٔسٔدي داَؾگبْٓب دسدٔسِ ْبي كبسداَي  ,كبسؽُبعي پيٕعتّ ٔكبسؽُبعي
َب پيٕعتّ ًّْ سؽتّ ْبي تحصيهي كّ ًَشِ خبو يٕاد ايتحبَي آَٓب دسآصيٌٕ ٔسٔدي ,دسيك يب چُذ دسط ثّ تؾخيص ؽٕساي
آيٕصؽي داَؾگبِ پزيشَذِ  ,اصحذ َصبة يؼيُي كًتش ثبؽذ ,يٕظفُذ حغت َيبصسؽتّ  ,دسٔعي ساكّ آٌ داَؾگبِ تؼييٍ ييكُذ
ثؼُٕاٌ دسٔط پيؼ َيبص داَؾگبْي ػالِٔ ثشدسٔط يُذسج دسثشَبيّ يصٕة  ,دسأنيٍ يب دٔييٍ َيًغبل تحصيهي ثگزساَُذ.
تجصشِ  :2تؼييٍ َٕع دسط ,تؼذاد ٔاحذ ,سيضيٕاد َ,حِٕ اسائّ ٔصيبٌ تذسيظ دسٔط پيؼ َيبص داَؾگبْي ثشػٓذِ ؽٕساي آيٕصؽي
داَؾگبِ پزيشَذِ ٔثشاعبط پيؾُٓبد گشْٔٓبي آيٕصؽي اعت .
تجصشِ  :1عبصيبٌ عُدؼ آيٕصػ كؾٕس ,پظ اصاػالو َتبيح آصيٌٕ ٔسٔدي ,كبسَبيّ پزيشفتّ ؽذگبٌ  ,يؾتًم ثشًَشِ خبو آَٓب سا
دسْشيك اصيٕاد ايتحبَي دساختيبس داَؾگبْٓبي ريشثظ قشاسيي دْذ .
تجصشِ  :3اسائّ دسٔط پيؼ َيبصداَؾگبْي ٔچگَٕگي اخشاي آَٓب  ,دسداَؾگبْٓب اص ْشنحبػ اصخًهّ ثجت ًَشات دسكبسَبيّ داَؾدٕ,
احتغبة دسييبَگيٍ پبيبٌ َيًغبل ٔيؾشٔعي ٔييبَگيٍ كم ًَشات داَؾدٕ ,يبَُذ دسٔط داَؾگبْي ٔتبثغ يقشسات آيٕصػ ػبني
اعت .
تجصشِ  :2ثّ حذاكثش عٕل دٔسِ تحصيم داَؾدٕيبَي كّ حذاقم ٔ 8احذ اصدسٔط پيؼ َيبصداَؾگبْي سا گزساَذِ ثبؽُذ  ,حذاكثش
يك َيًغبل تحصيهي افضٔدِ يي ؽٕد .

طول دوره
ماده  : 4حذاكثش يذت يدبص تحصيم دسدٔسِ ْبي كبسداَي  3عبل اعت  .دسصٕستي كّ داَؾدٕ َتٕاَذ ٔاحذْبي دٔسِ سا دسحذاكثش
يذت يدبص تحصيم ثب يٕفقيت ثگزساَذ اصداَؾگبِ يشثٕط اخشاج يي ؽٕد.
ماده  : 5داَؾدٕ يي تٕاَذ دسْشَيًغبل تحصيهي ,فقظ دسيٓهتي كًتش اصدْٔفتّ پظ اصؽشٔع َيًغبل تحصيهي حذاكثش
دٔدسط ديگش اخز ًَبيذ يب دٔدسط اخز ؽذِ خٕدسا حزف يب دٔ دسط اخز ؽذِ خٕد سا ثب دٔ دسط ديگش خبثدب ًَبيذ  ,يؾشٔط
ثشآَكّ تؼذاد ٔاحذْبي اخز ؽذِ ٔي اصحذ يقشس تدبٔص َكُذ .

تجصشِ  :2غيجت دسخهغبت دْٔفتّ أل ْشدسط ثّ دنيم حزف ٔاضبفّ ٔيب ثّ ْشدنيم ديگش يدبص َيغت ٔدسصٕست پيؼ آيذ ,خضٔ
حذاكثش غيجت يدبص داَؾدٕ يحبعجّ خٕاْذ ؽذ .
تجصشِ  : 1حزف ٔاضبفّ دسدٔسِ تبثغتبَي ايكبٌ پزيشَيغت .
ماده  :6دسصٕست اضغشاس ,داَؾدٕ ييتٕاَذ تب ْ5فتّ ثّ پبيبٌ َيًغبل تحصيهي يبَذِ ,فقظ يكي اصدسعٓبي َظشي خٕدسا ثب تبييذ
گشِٔ آيٕصؽي يشثٕط حزف كُذ  ,يؾشٔط ثشآَكّ أالً غيجت داَؾدٕدسآٌ دسط ثيؼ اص  2يدًٕع عبػبت آٌ دسط َ 21جبؽذ
ٔثبَيب ً  ,تؼذاد ٔاحذْبي ثبقيًبَذِ ٔي اصٔ 21احذ كًتش َؾٕد .

ميانگين نمرات
ماده  :7دسپبيبٌ ْشَيًغبل تحصيهي ,ييبَگيٍ ًَشات داَؾدٕ دسآٌ َيًغبل ٔييبَگيٍ كم ًَشات أتب پبيبٌ آٌ َيًغبل يحبعجّ
ٔدسپبيبٌ دٔسِ تحصيهي َيض,ييبَگيٍ كم ًَشات داَؾدٕ يحبعجّ ٔدسكبسَبيّ ٔي ثجت يي ؽٕد .
تجصشِ  :2ثشاي يحبعجّ ييبَگيٍ ًَشات  ,تؼذاد ٔاحذْبي ْشدسط دسًَشِ آٌ دسط ضشة يي ؽٕد ٔ يدًٕع حبصم ضشة ْب
ثشتؼذاد كم ٔاحذ ْبيي كّ داَؾدٕ ثشاي آَٓب ًَشِ قجٕني يب يشدٔدي دسيبفت داؽتّ اعت تقغيى يي ؽٕد .
تجصشِ  : 1دٔسِ تبثغتبَي  ,ثّ ػُٕاٌ َيًغبل تحصيهي يحغٕة ًَي ؽٕد ًَ .شات دسٔعي كّ داَؾدٕ دسدٔسِ تبثغتبَي يي
گزساَذ ,تُٓب دسيحبعجّ ييبَگيٍ كم داَؾدٕ يحغٕة يي ؽٕد .

نام نويسي مشروط
ماده  :8ييبَگيٍ ًَشات داَؾدٕ دسْيچ َيًغبل تحصيهي َجبيذ كًتش اص 21ثبؽذ دسغيش ايٍ صٕست َ,بو َٕيغي داَؾدٕ
دسَيًغبل ثؼذ ,ثّ صٕست يؾشٔط خٕاْذ ثٕد.
تجصشِ  :2دسيٕاسدي كّ تؼذاد ٔاحذْبي اسائّ ؽذِ تٕعظ داَؾگبِ ثشاي دٔسِ سٔصاَّ كًتشاصٔ 21احذ ثبؽذ  ,آٌ َيًغبل
خضٔعُٕات تحصيهي داَؾدٕ يحغٕة َخٕاْذ ؽذ ٔنيكٍ دسصٕست كغش ييبَگيٍ ثّ ػُٕاٌ َيًغبل يؾشٔعي يحبعجّ خٕاْذ
ؽذ .دسيٕاسدي كّ ثّ ػهت يؾكالت داَؾدٕ,دس دٔسِ سٔصاَّ تؼذاد ٔاحذْب كًتش اصٔ 21احذ ثبؽذ ,آٌ َيًغبل خضٔعُٕات
تحصيهي داَؾدٕ يحغٕة ٔدسصٕست كغشييبَگيٍ ثّ ػُٕاٌ َيًغبل يؾشٔعي َيض يحبعجّ خٕاْذ ؽذ .
تجصشِ ْ :1شداَؾگبِ يٕظف اعت يٕضٕع يؾشٔط ثٕدٌ داَؾدٕ سا ْشثبس ثّ ٔي ٔأنيبء أكتجبً اعالع دْذ ٔيك َغخّ اصآٌ سا
دسپشَٔذِ داَؾدٕ ضجظ ًَبيذ .ثب ايٍ ٔصف قصٕس دساخغبس ثّ ٔي اصعشف داَؾگبِ ٔيب اظٓبس ثي اعالػي داَؾدٕ اصايٍ ايش,يبَؼي
دساخشاي يقشسات َخٕاْذ ثٕد .
ماده  : 9داَؾدٕيي كّ ثّ صٕست يؾشٔط َبو َٕيغي يي كُذ حتي دس َيًغبل قجم اصكبسآيٕصي دسػشصّ حق اَتخبة ثيؼ
اصٔ 22احذ دسعي دسدٔسِ سٔصاَّ سا َذاسد .

اخراج دانشجوي مشروط
ماده  : 11دسصٕستي كّ ييبَگيٍ ًَشات داَؾدٕ دسدٔسِ ْبي كبسداَي دسدَٔيًغبل تحصيهي ,اػى اصيتٕاني يب يتُبٔة ,كًتش اص21
ثبؽذ دسْشيشحهّ اي اصدٔسِ كّ ثبؽذ  ,اصادايّ تحصيم يحشٔو يي ؽٕد .
ماده  : 11داَؾدٕيي كّ ثّ دنيم يؾشٔط ؽذٌ ثيؼ اصحذ,اصادايّ تحصيم يحشٔو يي ؽٕد ,دسصٕست اَدبو يب نغٕ تؼٓذاتي كّ
دسدٔساٌ تحصيم عپشدِ اعت  ,يي تٕاَذ ثشاي تحصيم يدذد ثّ غيشاصسؽتّ قجهي خٕد ,دسآصيٌٕ عشاعشي ؽشكت كُذ ٔدسصٕست
قجٕني دسسؽتّ يٕسد ػالقّ خٕد ادايّ تحصيم دْذ  .داَؾگبِ پزيشَذِ يي تٕاَذ ٔ,احذ ْبيي سا كّ داَؾدٕ دسسؽتّ قجهي گزساَذِ
اعت  ,ثب ثشَبيّ سؽتّ خذيذ تغجيق دادِ ٔعجق ضٕاثظ آٌ آييٍ َبيّ ثؼضي يب تًبو آَٓب سا ثپزيشد .

