يسارت علًم،تحقیقات ي فىايری

داوشگاٌ جامع علمی کاربزدی مزکش پارسیان

"مقزرات ي آییه وامٍ آمًسشی"

مًارد مزبًط بٍ آییه وامٍ آمًسشی

فصل ايل  :شزایط يريد ي وام وًیسی
شزایط يريد :
ماده  : 1ضشایظ ٍسٍد تِ دٍسُ ّای کاسداًی ،کاسضٌاسی ٍ ،کاسضٌاسی اسضذ تِ ضشح صیش است :
 -1هداص تَدى تِ تحصیل اص ًظش قَاًیي ٍ هقشسات خاسی کطَس ٍ داضتي ضشایظ ػوَهی ٍسٍد تِ آهَصش ػالی ،تشاتش
هصَتات ضَسای ػالی اًقالب فشٌّگی.
 -2داضتي گَاّیٌاهِ پایاى دٍسُ هتَسغِ اص داخل یا خاسج کطَس ،هَسد تائیذ ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ( تا تَخِ تِ ًظام
خذیذ آهَصش هتَسغِ ) یا تشاتش آى تشای آهَصش ّای حَصٍی (هغاتق هصَتات ضَسای ػالی اًقالب فشٌّگی) ٍ یا
داضتي گَاّیٌاهِ کاسداًی تشای ٍسٍد تِ دٍسُ کاسضٌاسی ًاپیَستِ کِ حسة هَسد تِ تائیذ ٍصاست فشٌّگ ٍ آهَصش
ػالی سسیذُ تاضذ.
 -3پزیشفتِ ضذى دس آصهَى ٍسٍدی ( تشای دٍسُ ّای کاسداًی ٍ کاسضٌاسی تذٍى آصهَى ٍ ٍ تشای دٍسُ ی اسضذ تا آصهَى
هی تاضذ.
 -4سپشدى تؼْذ خذهت تش اساس ضَاتظ ٍ قاًَى آهَصضی سایگاى یا پشداخت ضْشیِ هغاتق تؼشفِ ٍ هقشساتی کِ اص عشیق
هشاخغ ریشتظ صادس هی ضَد.
نام نویسی :
ماده  : 2پزیشفتِ ضذگاى هَظفٌذ دس ه ْلت ّایی کِ تَسظ داًطگاُ اػالم هی ضَد ،تشای ًام ًَیسی ،تطکیل پشًٍذُ ٍ اًتخاب
ٍاحذ تِ داًطگاُ هشتَعِ هشاخؼِ ًوایٌذ .ػذم هشاخؼِ تشای ًام ًَیسی دس ًخستیي ًیوسال تحصیلی پس اص اػالم ًتایح ،اًصشاف
اص تحصیل تلقی خَاّذ ضذ.
ماده  : 3داًطدَ هَظف است دس ّش ًیوسال ،دس صهاًی کِ داًطگاُ اػالم هی کٌذ تشای اداهِ تحصیل ٍ اًتخاب ٍاحذ تِ اداسُ
آهَصش هشاخؼِ کٌذ .ػذم هشاخؼِ تذٍى اعالع ٍ ػزس هَخِ دس یک ًیوسال ،تِ هٌضلِ اًصشاف اص تحصیل است .دس صَست تاخیش
یا ػزس هَخِ ،حق اًتخاب ٍاحذ دس آى ًیوسال ًذاسدٍ ،لی آى ًیوسال خض هذت تحصیل ٍی هحسَب هی ضَد.

تبصره – داًطدَ هَظف است ػزس هَخِ خَد سا دس خَدداسی اص ًاهٌَیسی ،تا دالیل هستٌذ تغَس هکتَب دس اٍلیي هاُ تؼذ اص
آغاص ّش ًیوسال تحصیلی ،تِ اداسُ آهَصش داًطگاُ اعالع دّذ.
منع تحصیل همزمان :
هادُ  : 4داًطدَ دس یک صهاى حق ًام ًَیسی ٍ اداهِ تحصیل دس تیص اص یک سضتِ ٍ دس ّش سضتِ تیص اص یک گشایص دس یک
یا چٌذ داًطگاُ سا ًخَاّذ داضت.

فصل ديم  :وظام آمًسشی
تعریف واحد درسی ّ :ش ٍاحذ دسسی ،هیضاى دسسی است کِ هفاد آى تصَست ًظشی ،ػولی ،کاسگاّی ،کاس آهَصضی،
کاسٍسصی ٍ یا پشٍطُ دس عَل یک یک ًیوسال تحصیلی یا دٍسُ تاتستاًی ٍ ،عثق تشًاهِ هصَب ضَسای تشًاهِ سیضی تذسیس هی
ضَد.
سال تحصیلی :
ماده ّ : 6ش سال تحصیلی هشکة اص دٍ ًیوسال هْش ٍ تْوي ٍ ػٌذاللضٍم یک دٍسُ تاتستاًی استّ .ش ًیوسال تحصیلی ضاهل
ّ 11فتِ ٍ ّش دٍسُ تاتستاى ضاهل ّ 1فتِ آهَصضی است.

فصل سًم  :ياحد َای درسی ي طًل مدت تحصیل
ماده ّ : 7ش داًطدَ هی تَاًذ دس ّش ًیوسال تحصیلی حذاقل  ٍ 14حذاکثش ٍ 22احذ دسسی سا اًتخاب کٌذ.
تبصره  – 1دسآخشیي ًیوسال تحصیلی ،داًطدَ اص سػایت ضشط اًتخاب خذاقل ٍ 14احذ هؼاف است.
تبصره  – 2اگش داًطدَیی دس یک ًیوسال هیاًگیي کل ًوشاتص حذاقل  11تاضذ هی تَاًذ تا ًظش داًطگاُ دس ًیوسال تؼذ
حذاکثش ٍ 24احذ دسسی سا اًتخاب کٌذ.
تبصره  – 3دس هَاسدی کِ داًطدَ تشای فشاغت اص تحصیل حذاکثش ٍ 24احذ تاقی داضتِ تاضذ ،حتی اگش هطشٍط تاضذ ،تا ًظش
داًطگاُ هی تَاًذ تواهی ٍاحذ ّای تاقی هاًذُ سا دس یک ًیوسال اًتخاب کٌذ.
تبصره  – 4تؼذاد ٍاحذّای اًتخاتی دس دٍسُ تاتستاًی حذاکثش ٍ 1احذ دسسی است.

دريس پیشىیاس :
ماده  – 8آى دستِ اص پزیشفتِ ضذگاى دس دٍسُ ّای کاسداًی ،کاسضٌاسی ٍ  ...دس ّوِ سضتِ ّای تحصیلی کِ سضتِ قثَلی آى
ّا هشتثظ تا سضتِ آخشیي هذسک تحصیلی آى ّا ًثاضذ ،هَظفٌذ حسة ًیاص سضتِ دسٍسی سا کِ داًطگاُ تؼییي هی کٌذ تِ
ػٌَاى دسٍس خثشاًی ػالٍُ تش دسٍس هٌذسج دس تشًاهِ هصَب تگزاسًذ.
ًوشُ دسٍس پیطٌیاص دس کاسًاهِ داًطدَ ثثت ٍ دس هیاًگیي ًوشات پایاى ًیوسال ٍ ّوچٌیي دس هیاًگیي کل ًوشات داًطدَ
هحاسثِ هی ضَد ٍ ،دس هطشٍعی ،قثَلی ٍ یا سدی داًطدَ تاثیش داسد.
تبصره  – 4تِ حذاکثش عَل دٍسُ تحصیل داًطدَیاًی کِ حذاقل ٍ 8احذ اص دسٍس پیطٌیاص سا گزساًذُ تاضٌذیک ًیوسال
تحصیل افضٍدُ هی ضَد.

طًل ديرٌ :
ماده  : 9حذاکثش هذت هداص تحصیل دس دٍسُ ای کاسداًی ٍ کاسضٌاسی  3سال است.
ماده  : 11حذاقل ًوشُ قثَلی دس ّش ٍاحذ دسسی  12است .داًطدَیی کِ دس ّش یک اص دسٍس الضاهی هشدٍد هی ضَد ،دس اٍلیي
فشصت هلضم تِ تکشاس آى است .تا ایي حال ًوشات کلیِ دسٍس اػن اص قثَلی ٍ سدی دس کاسًاهِ داًطدَ ثثت ٍ دس هحاسثِ هؼذل
هٌظَس هی ضَد.
تبصره – اگش داًطدَیی دسسی سا هشدٍد ضَد ٍ دس ًیوسال تؼذ چٌاًچِ ّواى دسس سا تا ًوشُ تاالی  14قثَل ضَدً ،وشُ قثلی
ٍی سا دس هیاًگیي کل تاثیشی ًذسد.
تبصره – ًوشات پس اص ثثت ًْایی غیش قاتل تغییش است.

میاوگیه ومزات :
ماده  – 11دس پایاى ّش ًیوسال تحصیلی ،هیاًگیي ًوشات داًطدَ دس آى ًیوسال ٍ هیاًگیي کل ًوشات اٍ تا پایاى آى ًیوسال ٍ
دس پایاى دٍسُ تحصیلی ،هیاًگیي کل ًوشات داًطدَ ،هحاسثِ ٍ دس کاسًاهِ ٍی ثثت هی ضَد.

تبصره  – 1تشای هحاسثِ هیاًگیي ًوشات ،تؼذاد ٍاحذّای ّش دسس دس ًوشُ آى دسس ضشب هی ضَد ٍ هدوَع حاصلضشب ّا
دس تواهی دسٍسی کِ داًطدَ تشای آى ّا ًوشُ گشفتِ است (اػن اص فثَلی یا سدی) تش تؼذاد کل ٍاحذ ّای اخز ضذُ تقسین هی
ضَد.
تبصره  – 2دٍسُ تاتستاًی تؼٌَاى ًیوسال هحسَب هی ضَدً .وشات دسسی کِ داًطدَ دس دٍسُ تاتستاى هی گزساًذ ،تٌْا دس
هحاسثِ هیاًگیي کل داًطدَ هحسَب هی ضَد .تِ ّویي ًحَ ًوشات داًطدَ ،دس ًیوسالی کِ الضاها کوتش اص ٍ 14احذ اًتخاب
هی کٌذ ٍ ،کسش تَدى ٍاحذّا خاسج اص اسادُ اٍ است ًیض هاًٌذ دسٍس تاتستاًی دس هیاًگیي کل اٍ هحاسثِ هی ضَدٍ ،لی آى
ًیوسال خضٍ حذاکثش هذت هداص تحصیل داًطدَ هحسَب خَاّذ ضذ.

مشزيطی
ماده  – 12هیاًگیي ًوشات داًطدَ دس ّیچ ًیوسال تحصیلی ًثایذ کوتش اص  12تاضذ ٍ ،دس غیش ایٌصَستً ،ام ًَیسی داًطدَ
دس ًیوسال تؼذ تصَست هطشٍط خَاّذ تَد.
ماده  – 13داًطدَیی کِ هطشٍط هی ضَد ،تدض دس آخشیي ًیوسال تحصیلی حق اًتحاب تیص اص ٍ 14احذ دس آى ًیوسال
ًذاسد.
ماده  – 14دس صَستیکِ هیاًگیي ًوشات داًطدَ دس دٍسُ ّای کاسداًی ٍ کاسضٌاسی دس دٍ ًیوسال تحصیلی ،اػن اص هتَالی یا
هتٌاٍب ،کوتش اص  12تاضذ دس ّش هشحلِ ای کِ تاضذ اص اداهِ تحصیل هحشٍم هی ضَد.
ماده  –15داًطدَیی کِ تِ دلیل هطشٍط ضذى تیص اص حذ ،اص اداهِ تحصیل هحشٍم هی ضَد ،دس صَست اًدام یا لغَ تؼْذاتی
کِ دس دٍساى تحصیل تشدُ است ،هی تَاًذ خْت ادهِ تحصیل ،هدذد ثثت ًام تِ ػول آٍسد ٍ ،دس صَست قثَلی دس سضتِ هَسد
ػالقِ خَد اداهِ تحصیل دّذ.
داًطگاُ هی تَاًذ ٍاحذّایی سا کِ داًطدَ دس سضتِ قثلی گزساًذُ استف تا تشًاهِ سضتِ خذیذ تغثیق دادُ ٍ عثق ضَاتظ تؼضی
یا توام آى ّا سا تپزیشد.

مزخصی تحصیلی ي اوصزاف اس تحصیل
ماده  –16داًطدَ هی تَاًذ دس ّش یک اص دٍسُ ّای کاسداًی ٍ کاسضٌاسی ًاپیَستِ حذاکثش تشای یک ًیوسال اص هشخصی
تحصیلی استفادُ کٌذ.
تثصشُ – هذت هشخصی تحصیلی خضٍ حذاکثش هذت هداص تحصیل داًطدَ دس ّش دٍسُ هی ضَد.

ماده  – 15تقاضای هشخصی تحصیلی تایذ تِ صَست کتثی ،حذاقل دٍ ّفتِ قثل اص ضشٍع ًام ًَیسی ّش ًیوسال ،تَسظ
داًطدَ تِ اداسُ آهَصش داًطگاُ تسلین گشدد ٍ .اداسُ آهَصش پس اص کسة ًظش اص گشٍُ آهَصضی ریشتظ قثل اص اتوام هْلت ًام
ًَیسی ،هَافقت یا ػذم هَافقت تا دسخَاست داًطدَ سا کتثا تِ ٍ اتالؽ ًوایذ.
ماده  – 17تشک تحصیل تذٍى کسة اخاصُ اص داًطگاُ ،اًصشاف اص تحصیل هحسَب هی ضَد .دس هَاسد استثٌایی کِ داًطدَ
تشک تحصیل خَد سا هَخِ هی داًذ ،تایذ دالیل خَد سا تا قثل اص پایاى ّواى ًیوسال تِ داًطگاُ اسایِ دّذ .دس صَست تاییذ
هَخِ تَدى تشک تحصیل تَسظ داًطگاُ ،آى ًیوسال خضٍ هشخصی تحصیلی داًطدَ هحسَب هی ضَد.
ماده  – 18داًطدَیی کِ تخَاّذ اص تحصیل هٌصشف ضَد ،تایذ دسخَاست خَد سا ضخصا تِ اداسُ آهَصش داًطگاُ تسلین ًوایذ.
ایي داًطدَ هداص است فقظ تشای یک تاس دس فاصلِ یک هاُ اص تاسیخ دسخَاست تقاضای اًصشاف خَ سا پس تگیشد .پس اص
تقاضای ایي هْلت حکن اًصشاف اص تحصیل صادس هی ضَد ٍ داًطدَ پس اص آى حق اداهِ تحصیل دس آى دٍسُ سا ًذاسد.
تبصره – تحصیل هدذد داًطدَی هٌصشف اص تحصیل ،هَکَل تِ ثثت ًام هدذد تش اساس ضَاتظ هشتَعِ است.

داوشجًی مُمان :
ماده  : 19دس هَاسیکِ یک داًطدَ تِ عَس هَقت ًاگضیشتِ تغییش هحل تحصیل خَد تاضذ ،هی تَاًذ تا هَافقت داًطگاُ ّای
هثذا ٍ هقصذ تِ ػٌَاى داًطدَی هْواى ،تغَس هَقت ،تشای هذت هؼیي هحل تحصیل خَد سا تغییش دّذ.
ماده  –21هْواى ضذى داًطدَ دس یک داًطگاُ هطشٍط تش ایي است کِ داًطدَ حذاقل یک ًیوسال تحصیلی خَد سا دس
داًطگاُ هثذا گزساًذُ تاضذ.
ماده  – 21هْواى ضذى داًطدَ دس یک دا ًطگاُ تشای گزساًذى یک یا چٌذ دسس تصَست تک دسسی تا ًظش داًطگاُ هثذا ٍ
هَافقت داًطگاُ هقصذ تالهاًغ است.
ماده ّ – 22ش داًطدَ دس ّش سضتِ هی تَاًذ حذاقل یک ًیوسال دس دٍسُ کاسداًی یا دٍ ًیوسال دس دٍسُ کاسضٌاسی دس یک
داًطگاُ تغَس توام ٍقت تصَست هْواى تحصیل کٌذ.
ماده ٍ – 23احذّایی سا کِ دا ًطدَی هْواى دس یک داًطگاُ هی گزساًذ ػیٌا دس کاسًاهِ اٍ دس داًطگاُ هثذا ثثت هی ضَد ٍ
ًوشات آى دس هحاسثات هیاًگیي ًیوسال ٍ هیاًگیي کل اٍ هٌظَس خَاّذ ضذ.
ماده  – 24هذسک فشاغت اص تحصیل داًطدَی هْواى دس ّش صَست تَسظ داًطگاُ هثذا صادس هی ضَد.

تغییز رشتٍ
ماده  – 25داًطدَ دس عَل دٍساى تحصیل دس هقغغ کاسداًی ٍ کاسضٌاسی هی تَاًذ ،تا داضتي ضشایظ صیش ٍ هَافقت گشٍُ
آهَصضی داًطگاُ اص یک سضتِ تِ سضتِ دیگش دس یک گشٍُ آهَصضی دس ّواى داًطگاُ تغییش سضتِ دّذ.
 -1اداهِ تحصیل هتقاضی دس سضتِ قثل اص هقشسات آهَصضی تالهاًغ هی تاضذ.
 -2حذاقل یک ضطن ٍ حذاکثش دٍ سَم ٍاحذّای دٍسُ سا گزساًذُ تاضذ.
تثصشُ – داًطدَ دس ّش یک اص هقاعغ تحصیلی ،تٌْا یک تاس هی تَاًذ تغییش سضتِ دّذ.
ماده  – 26د صَست هَافقت تا تقاضای تغییش سضتِ داًطدَ هَظف است دس اٍلیي فشصت دس سضتِ خذیذ ًام ًَیسی کٌذٍ .
پس اص ًام ًَیسی داًطدَ حق تاصگطت تِ سضتِ قثلی سا ًذاسد.
ماده  –27دسٍسی سا کِ داًطدَ دس سضتِ قثلی گزساًذُ است دس گشٍُ آهَصضی سضتِ خذیذ تشسسی ٍ هؼادل ساصی هی ضَد ٍ
فقظ دسٍسی اص ٍی پزیشفتِ هی ضَد کِ تِ تطخیص گشٍُ آهَصضی ،تا دسٍس سضتِ خذیذ ،اضتشاک هحتَایی داضتِ تاضذ ٍ
ًوشُ ّش یک اص آى دسٍس ًیض اص  12کوتش ًثاضذ.
تبصره – دسٍس پزیشفتِ ضذُ دس کاسًاهِ داًطدَ ثثت ٍ ًوشات آى ّا دس هحاسثِ هیاًگیي کل هٌظَس هی ضَد.
ماده  – 28هتقاضی تغییش سضتِ تایذ دسخَاست خَد سا هذاسک الصم حذاقل ّ 1فتِ پیص اص ضشٍع ًیوسال تحصیلی تِ اداسُ
آهَصش داًطگاُ تسلین ًوایذ.

معادل ساسی ي پذیزش ياحدَای درسی
ماده  –29هؼادل ساصی ٍ پزیشش دسٍس تا سػایت ضشایغی تِ ضشح صیش هداص است.
 -1داًطگاُ قثلی ٍ هذاسک تحصیلی آى هَسد تائیذ ٍصاست فشٌّگ ٍ آهضش ػالی تاضذ.
 -2تحصیل داًطدَ دس داًطگاُ قثلی هغاتق تشًاهِ هصَب ضَسای ػالی تشًاهِ سیضی تاضذ.
 -3هحتَای آهَصضی دسٍس گزساًذُ ضذُ داًطدَ تا دسٍس سضتِ خذیذ تِ تطخیص گشٍُ آهَصضی اضتشاک هحتَایی
داضتِ ٍ ًوشُ ّش یک اص دسٍس اص  12کوتش ًثاضذ.
تبصره – ًوشات دسٍس پزیشفتِ ضذُ اص داًطدَ دس هحاسثِ هیاًگیي ًیوسال هحسَب ًوی ضَد ٍلی دسهحاسثِ هیاًگیي کل
داًطدَ هی ضَد.

تبصره – تِ اصاء ّش ٍ 2احذ اص دسٍس پزیشفتِ ضذُ داًطدَ یک ًیوسال تحصیلی اص حذاکثش هذت هداص تحصیل ٍی کاستِ
هی ضَد.

فزاغت اس تحصیل
ماده  – 31داًطدَیی کِ کلیِ ٍاحذّای دسسی یکی اص دٍسُ ّای کاسداًی ٍ کاسضٌاسی سا عثق تشًاهِ هصَب ٍ تش اساس
هقشسات آییي ًاهِ آهَصضی تا هَفقیت گزساًذُ تاضذ ،فاسؽ التحصیل آى دٍسُ ضٌاختِ هی ضَد.
تبصره – تاسیخ فشاغت اص تحصیل ،سٍصی است کِ آخشیي ًوشُ دسسی داًطدَ تَسظ استاد تِ اداسُ آهَصضی داًطگاُ تحَیل
هی ضَد.
تبصره – ّش داًطگاُ دس ّش ًیوسال  ،صهاى خاصی سا تشای اػالم فشاغت اص تحصیل داًطدَیاى تؼییي ٍ هقذهات آى سا فشاّن
هی ساصد.
ماده  – 31هیاًگیي کل ًوشات داًطدَ دس پایاى دٍسُ تحصیل تایذ حذاقل  12تاضذ ،تا دس سضتِ تحصیلی خَد حسة هذسک
کاسداًی یا کاسضٌاسی دسیافت کٌذ .دس صَستی کِ هیاًگیي ًوشات داًطدَ اص  12کوتش تاضذ ،چٌاًچِ اص ًظش عَل تحصیل
هاًؼی ًذاضتِ تاضذ ،هی تَاى حذاکثش تا ٍ 22احذ دسسی اص دسس ّایی سا کِ تا ًوشُ کوتش اص  12قثَل ضذُ است دس یک
ًیوسال تحصیلی  ،هدذدا اًتخاب ٍ آى دسس سا تکشاس کٌذ تا هیاًگیي کل خَد سا خثشاى ًوایذ .دس ایي صَست ًوشات دسٍس
تکشاسی ػالٍُ تش ًوشات قثلی دس کاسًاهِ داًطدَ ثثت ٍ دس هحاسثِ هیاًگیي کل ًوشات اٍ هحسَب هی ضَد.

