آییه وامٍ آمًزشی

اوتخاب َمسمان درس پیشىیاز ي يابستٍ
مادٌ  23آییه وامٍ آمًزشی :
دس صَستی کِ داًشجَ اص یک یا چٌذ دسع پیشٌیاص ًوشُ قثَلی کؼة ًٌوایذ ٍ یا تشاتش
هقشسات دس کالػْای دسع یا دسٍع پیشٌیاص ششکت ًوَدُ اها ػشاًجام آًْا سا حزف
ًوَدُ تاشذ هی تَاًذ تا ًظش گشٍُ  ،آى دسع یا دسٍع سا تا دسع یا دسٍع ٍاتؼتِ دس
یکی اص ًیوؼالْای تعذ اًتخاب ٍ تگزساًذ  .چٌاًچِ ًتَاًذ دس دسع یا دسٍع پیشٌیاص
ًوشُ قثَلی سا کؼة ًوایذ یا آى سا حزف ًوایذ ًوشُ دسع یا دسٍع پیشٌیاص ٍ ّوچٌیي
دسع یا دسٍع ٍاتؼتِ (اعن اص قثَلی یا سدی ) حزف هی گشدد.

تبصرٌ ً : 1یوؼال آخش ػال تحصیلی اص ایي قاعذُ هؼتثٌی اػت.

حذاقل ومرٌ قبًلی
مادٌ  41آییه وامٍ آمًزشی :

حذاقل ًوشُ قثَلی دس ّش دسع اص دسٍع

(اػتثٌائاً دسع آشٌایی تا قشآى کشین
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دسٍع الضاهی حذاقل ًوشُ قثَلی سا کؼة ًکٌذ هلضم تِ تکشاس آى دسع اػت .
تبصرٌ  : 2تشای ّش دسع دس طَل دٍساى تحصیل حذاکثش یک ًوشُ هشدٍدی ثثت ٍ
دس هحاػثِ هیاًگیي ًوشات تاثیش دادُ هی شَد ٍ چٌاًچِ چٌذ تاس دس یک دسع هشدٍد
گشدد ًوشُ هشدٍدی دفعِ دٍم ٍ تِ تعذ پغ اص ثثت تالاثش تَدُ ٍ حزف هی گشدد ٍ دس

تعییي هیاًگیي ًیوؼالی ٍ کل هحاػثِ ًوی شَد .

اعالم ومرات
مادٌ  42آییه وامٍ آمًزشی (تبصرٌ : )2
ًوشُ اًتحاًی پغ اص اعالم ًْایی تِ اداسُ آهَصؽ ٍاحذ داًشگاّی  ،هطلقاً قاتل تغییش
ًیؼت .

دريس واتمام

مادٌ  43آییه وامٍ آمًزشی :

دس هَاسدی هاًٌذ دسٍع پشٍطُ ًْایی  ،کاسآهَصی ،

عولیات صحشایی ٍ توشیي دتیشی دس صَستی کِ تِ تشخیص اػتاد ٍ تاییذ گشٍُ آهَصشی
هشتَط تکویل آًْا دس طَل هذت تعییي شذُ کِ ریالً دسج هی گشدد هیؼش ًثاشذ  ،آى دسع یا
دسٍع ًاتوام تلقی شذُ ٍ حزف هی گشدد ٍ داًشجَ هَظف اػت تا ًظش گشٍُ دس ًیوؼال
تعذ هجذدا اًتخاب ٍ حتی االهکاى تا ّواى اػتاد تگزساًذ .چٌاًچِ دسٍع هَضَع هادُ  43دس
ًیوؼال دٍم ػال تحصیلی اسائِ گشدد دس صَست لضٍم تِ داًشجَ فشصت دادُ شَد کِ
تذٍى ثثت ًام هجذد حذاکثش تا پایاى دٍسُ تاتؼتاى تکویل ٍ عشضِ کٌذ اها اگش دس دٍسُ
تاتؼتاى یا ًیوؼال اٍل اسائِ گشدد حذاکثش تا پایاى ًیوؼال اٍل تکویل ٍ تحَیل ًوایذ.

مادٌ  49آییه وامٍ آمًزشی :

تقاضای هشخصی تحصیلی تایذ تِ صَست

کتثی  ،حذاقل دٍ ّفتِ قثل اص ششٍع اًتخاب ٍاحذ تَػط داًشجَ  ،تِ اداسُ آهَصؽ
ٍاحذ داًشگاّی ری ستط تؼلین گشدد  .اداسُ آهَصؽ هَظف اػت پغ اص تشسػی
ٍضعیت تحصیلی داًشجَ قثل اص اتوام هْلت اًتخاب ٍاحذ هَافقت یا عذم هَافقت تا
دسخَاػت داًشجَ سا کتثاً تِ ٍی اتالغ کٌذ
تبصرٌ  : 1آهَصؽ ٍاحذ  ،صهاًی تا دسخَاػت هشخصی هَافقت هی ًوایذ کِ
داًشجَ اص ًظش گزساًذى تقیِ دسٍع دٍسُ  ،دچاس هشکل ًگشدد.

مادٌ  25آییه وامٍ آمًزشی :
چٌاًچِ قثل اص پایاى ّش ًیوؼال هعلَم شَد داًشجَ دس اًتخاب ٍاحذ ّای دسػی
سعایت تقذم ٍ تاخش یا ػقف دسٍع سا ًٌوَدُ اػت اداسُ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ هَظف
اػت قثل اص ششٍع اهتحاًات آى ًیوؼال ً ،ؼثت حزف دسٍع غیش هجاص اقذام ًوایذ
اها اگش ایي اهش تِ علت ششایط ٍیظُ (اًتقال یا هیْواى) تاشذ تِ تشخیص شَسای
آهَصشی ٍاحذ یا داًشکذُ ری ستط هی تَاى هَسد سا هَجِ تلقی کشد.

مادٌ  19آییه وامٍ آمًزشی :
تعذاد ٍاحذّای اًتخاتی داًشجَی توام ٍقت دس یک ًیوؼال تحصیلی ًوی تَاًذ اص
ٍ 12احذ کوتش ٍ اص ٍ 20احذ تیشتش تاشذ.
تبصرٌ  : 5داًشجَیی کِ هیاًگیي ًوشات ًیوؼال اٍ  17یا تیشتش تاشذ  ،هششٍط تش
ایٌکِ تعذاد ٍاحذّایی کِ داًشجَ اًتخاب ًوَدُ ٍ دس اهتحاًات پایاى تشم آًاى
ششکت ٍ ًوشُ اخز کشدُ اص حذاقل تعییي شذُ دس آى ًظام آهَصشی کوتش ًثاشذ هی
تَاًذ دس ًیوؼال تعذ تا ٍ 24احذ دسػی سا اًتخاب کٌذ

