ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻼم
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ

ﭼﮑﯿﺪه آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزرﺷﯽ

ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺳﻼم و ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮي
ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﭼﮑﯿﺪه آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺎ
دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ
اﺑﻬﺎم ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﯾﺎ آدرس وب ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺮ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ 6
ﺳﺎل اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ واﺣﺪﻫﺎي دوره را در
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط
اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد.
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل  ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ  .ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺪون اﻃﻼع و
ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ در
ﺻﻮرت ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﯾﺎ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ  ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ را
در آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻧﺪارد .وﻟﯽ آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺟﺰو ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ وي
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن ﻫﺮ ﯾﮏ از دوره ﻫﺎي
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ  130 ،ﺗﺎ  135واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺣﺪاﻗﻞ  12و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 20
واﺣﺪ درﺳﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮاﺗﺶ ﺣﺪاﻗﻞ 17
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 24
واﺣﺪ درﺳﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،داﻧﺸﺠﻮ از رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط اﻧﺘﺨﺎب
ﺣﺪاﻗﻞ  12واﺣﺪ ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درس
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮط ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺘﺤﺎن آن درس را در ﻃﻮل ﻧﯿﻤﺴﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎد ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  24واﺣﺪ
ﺑﺎﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه  ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  6واﺣﺪ درﺳﯽ
اﺳﺖ.

ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻘﻂ در ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از
دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو درس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﺧﻮد را ﺣﺬف ﯾﺎ دو درس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ دو درس دﯾﮕﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وي از ﺣﺪ ﻣﻘﺮر
ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ.
در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  5ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از درﺳﻬﺎي ﻧﻈﺮي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮوه
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اوﻻُ ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در
آن درس ﺑﯿﺶ از  4/17ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت آن درس ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎُ
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه وي از  12واﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﻮد.
ﺣﻀﻮ و ﻏﯿﺎب
ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ درس اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و
ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ درس ﻧﺒﺎﯾﺪ از  4/17ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت
آن درس ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮ در آن درس
ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ درس ﺑﯿﺶ از  4/17ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ
ﻏﯿﺒﺖ او ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،آن درس ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﺣﺎل رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب  12واﺣﺪ در ﻃﻮل ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺮاي وي
اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﮐﺎﻣﻞ
ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻏﯿﺒﺖ در ﺟﻠﺴﺎت دو ﻫﻔﺘﻪ اول ﻫﺮ درس ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﺟﺰو 4/17
ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺠﺎز داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻏﯿﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺮ درس ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ
در اﻣﺘﺤﺎن آن درس اﺳﺖ و ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻮﺟﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺮ درس
ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف آن درس ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻏﯿﺒﺖ در ﺟﻠﺴﺎت درس و در اﻣﺘﺤﺎن

ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ آن
ﺷﻮرا اﺳﺖ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ درس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﻼس  ،اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﯿﻦ
ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺳﺘﺎد ﻫﺮ درس ﻣﺮﺟﻊ
ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ در آن درس اﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ درس اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻫﺮ درس  10اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ
ﯾﮏ از دروس اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﺮدود ﻣﯽ ﺷﻮد در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
ﺗﮑﺮار آن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺮات ﮐﻠﯿﻪ دروس اﻋﻢ از ﻗﺒﻮﻟﯽ ورودي
در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﯿﭻ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از
 12ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﺰ در
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺶ از  14واﺣﺪ درﺳﯽ در
آن ﻧﯿﻤﺴﺎل را ﻧﺪارد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در
ﺳﻪ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ  4ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺘﻨﺎوب ﮐﻤﺘﺮ ا ز 12ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮاي  2ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺰو ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ دوره
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻧﺼﺮاف
از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻨﺼﺮف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻖ
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﻧﺪارد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ دارد ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺼﺮاف
ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﺎُ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺣﮑﻢ

اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ وي ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از آن ﺣﻖ
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن دوره را ﻧﺪارد.
اﻧﺘﻘﺎل
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ از ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻬﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ وﻟﯽ
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ از داﻧﺸﮕﺎﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ و در ﯾﮏ
ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل از دوره ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ روزاﻧﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻀﻮري )اﻋﻢ از روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ( و از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ وﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻋﮑﺲ آن
ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻬﻤﺎن
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺤﻞ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ
ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻧﯿﻤﺴﺎل در دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﻤﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد دروﺳﯽ را ﮐﻪ د اﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ
ﺻﻮر ت ﻣﻬﻤﺎن ) ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ
درس( در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ از  40درﺻﺪ ﮐﻞ
واﺣﺪﻫﺎي دوره ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ
داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ذي رﺑﻂ از
ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ دﻫﺪ:
 -1اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﺣﺪاﻗﻞ  1/6و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  2/3واﺣﺪﻫﺎي دوره را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ورودي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻬﻤﯿﻪ و رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن
واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

