فرازهایی از آیین نامه آموزشی
اطالعات کلی در خصوص انتخاب واحذ
. 1داًطجْیبى فمظ درهحذّدٍ سهبًی هؼیي ضذٍ ثزای اًتخبة ّاحذ ّ ًیش حذف ّ اضبفَ الذام ًوبیٌذ
در صْرت الذام ثَ هْلغ ّ پزضذى ظزفیت کالص ُب ،تٌِب داًطجْهسئْل خْاُذ ثْد
تجصزٍ -1داًطجْیبى ثبیذ فمظ عجك هطخصَ ُبی اًتخبثی در کالص درص حضْر پیذاکٌٌذ.
تجصزٍ - 2داًطجْیبى دختز اس اًتخبة درّسی کَ فمظ ثزای آلبیبى ارائَ ضذٍ است داًطجْیبى دختز
اس اًتخبة درّسی کَ فمظ ثزای آلبیبى ارائَ ضذٍ است  ،درغیزایٌصْرت ایي درّص حذف
خْاُذگزدیذ.
 .2در اًتخبة ّاحذ رػبیت پیطٌیبس ّ ُوٌیبس ضزّری هی ثبضذ .درصْرت ػذم رػبیت آى فمظ
داًطجْ هسئْل ثْدٍ ّآهْسش الذام ثَ حذف درّص غیزهجبس خْاُذ ًوْد .داًطجْیبى هجبس ًیستٌذ
درّص پیطٌیبس ّ ّاثستَ را ثب ُن در یک ًیوسبل اًتخبة ًوبیٌذ.
تجصزٍ -درص پیطٌیبس  :درسي است وَ درن هغبلت آى ثزاي یبدگیزي درص یب درّص دیگزي وَ
ّاثستَ آى ًبهیذٍ هي ضْد هالسهَ دارد ّ ثبیذ لجل اس آى درص یب درّص ارائَ گزدد.
درص ُوٌیبس  :درّسي ُستٌذ وَ ثبیذ ثب ُن در یه ًیوسبل یب دّرٍ تبثستبى ارائَ گزدًذ
رػبیت پیص ًیبس ّ ُن ًیبس ثزػِذٍ داًطجْ هی ثبضذ ّ درصْرت ػذم رػبیت ایي اهز ،آهْسش
درُز سهبى هتْجَ آى گزددً،سجت حذف آى درص یب درّص الذام هی ًوبیذ ّ داًطجْ حك اػتزاض
ًخْاُذداضت.در صْرتی کَ داًطجْ در تزم لجل دردرص پیص ًیبس ًوزٍ هزدّدی کست ًوبیذّیبدر
اهتحبى آى درص ضزکت ًٌوبیذ،در تزم ثؼذ هی تْاًذدرص پیص ًیبسّدرص ّاثستَ را ثب ُن اًتخبة
ًوبیذ.داًطجْی تزم آخز هیتْاًذ ثذّى رػبیت پیص ًیبس ّ ُن ًیبس ًسجت ثَ اًتخبة ّاحذ الذام
ًوبیذ(.ثَ ضزعی کَ کلیَ ّاحذُبی ثبلیوبًذٍ اًتخبة ًوبیذ).
 . 3در اًتخبة ّاحذ ثَ ًبم درّص ّ تؼذاد ّاحذ ُبی ُز درص ( تؼذاد ّاحذ ًظزی ّ ػولی ُز درص
) دلت ضْدّ .فمظ عجك سزفصل هزثْط ثَ رضتَ ّ ّرّدی خْد اًتخبة ّاحذ ًوبییذ ّدرّسی کَ در
ًیوسبل ُبی لجل گذراًذٍ ایذ  ،دّثبرٍ اًتخبة ًکٌیذ.
 . 4داًطجْیبًی کَ دیپلن کبرداًص دارًذ ثبیذ درّص ججزاًی را در سبل اّل اًتخبة ّ ثگذراًٌذ.
داًطجْیبى دارای دیپلن فٌی ّ حزفَ ای اس گذراًذى درّص ججزاًی هؼبف هی ثبضٌذ
 .5داًطجْ هجبس ًیست در یک تزم ثیطتز اس ّ 20احذ ّ کوتز اس ّ 12احذ اًتخبة ًوبیذ .داًطجْیبًی
کَ در ًیوسبل لجل هطزّط ضذٍ ثبضٌذ (هؼذل کوتز اس ً )12جبیذ ثیطتز اس ّ 14احذ اًتخبة ًوبیٌذ.
داًطجْیبًی کَ در ًیوسبل لجل هؼذل الف داضتَ ثبضٌذ (هؼذل  17تب  )20هی تْاًٌذ تب ّ 24احذ اًتخبة
ًوبیٌذُ .وچٌیي داًطجْیبًی کَ ثزای فزاغت اس تحصیل فمظ ّ 24احذ ثبلیوبًذٍ داضتَ ثبضٌذ هیتْاًٌذ
کلیَ ّ 24احذ را در آى ًیوسبل اًتخبة کٌٌذ (حتی اگز ًیوسبل لجل هطزّط ضذٍ ثبضٌذ).
* درّص لزآى ّ ّصبیب را هی تْاًیذ اضبفَ ثز سمف ّاحذُبی فْق اًتخبة ًوبییذ.

 . 6در اًتخبة درّص ثصْرت هیِوبى هبدٍ  55ثَ سبیز ّاحذُب (حذاکثز ّ 11احذ) حتوب لجل اس
الذام  ،اس درّص ارائَ ضذٍ در ّاحذ همصذ ّ ػذم تذاخل آًِب ثب درّسی کَ در ّاحذ هجذا اًتخبة
ًوْدٍ ایذ اعویٌبى حبصل کٌیذ .سیزا هؼزفی ًبهَ هیِوبى فمظ یکجبر صبدر هی ضْد ّ تغییز ًخْاُذ
کزد .در عْل دّراى تحصیل فمظ یکجبر هیتْاًیذ اسهیِوبى هبدٍ  55استفبدٍ ًوبییذ .داًطجْیبى در تزم
تبثستبى هجبس ثَ اًتخبة ّاحذ در دّ هحل داًطگبُی ًوی ثبضٌذ(غیز اس داًطجْیبًی کَ در تبثستبى
فبرؽ التحصیل خْاٌُذضذ ّاس کویسیْى هٌغمَ هجْس السم را دریبفت ًوبیٌذ)
 .7پزّژٍ را هی ثبیست در تزم آخز اخذ ًوبیٌذ.کبرآهْسی را ثؼذ اسگذراًذى دّسْم ّاحذ ُبی درسی
هیتْاًٌذ اخذ ًوبیٌذ.
الف -در اسزع ّلت ثب دردست داضتي تبییذیَ هبلی ثزای دریبفت فزم ّ ًبهَ هزثْعَ ثَ هسئْلیي
هزثْعَ هزاجؼَ ًوبیٌذ.
ة  -داًطجْیبًیکَ کبر آهْسی اًتخبة ّاحذ هی ًوبیٌذ درآى ًیوسبل هی تْاًٌذ حذاکثز ّ 16احذ اخذ
ًوبیٌذ،اگز هطزّط یبضٌذ ّ 14احذ هی ثبیست اًتخبة ّاحذ ًوبیٌذ  ،در صْرت فبرؽ التحصیلی
هیتْاًٌذ تب ّ 24احذ اًتخبة ًوبیٌذ .
ج  -چٌبًچَ داًطجْیبى گزاهی درّص فْق را در سهبى همزر ثَ اتوبم ًزسبًٌذ درّص هذکْر ثَ
ػٌْاى درّص ًبتوبم اس عزف آهْسش اػالم هی گزدد ّ هی ثبیست هجذدا ُوبى درّص را اًتخبة
ّاحذ ًوبیٌذ
. 8داًطجْیبى ثبیذ درص کبرآفزیٌی ّپزّژٍ را فمظ ثؼذاسگذراًذى ّ 50احذ درسی اًتخبة ًوبیٌذ.
 .9داًطجْیبى رضتَ گزافیک ،حسبثذاری ً ،مطَ ثزداری  ،سبختوبى ّ تزثیت ثذًی اس گذراًذى درص
دفبع همذص هؼبف هی ثبضٌذ.
 . 10حضْرداًطجْیبى در توبهی ثزًبهَ ُبی درسی اػن اس ًظزی ّ ػولی الشاهی است .غیجت
داًطجْیبى در ثیص اس سَ ضبًشدُن سبػبت ُزیک اس درّص در عْل ًیوسبل هْجت حذف آى درص
خْاُذضذ.
 .11غیجت در جلسَ اهتحبى تب سَ درص هْجت حذف آى درص یب درّص هی ضْد ّ غیجت ثیص اس
سَ درص ثَ هٌشلَ ًوزٍ صفز دراهتحبى آى درص خْاُذضذً.وزٍ لجْلی در ُزدرص اس درّص
(10استثٌبئبدرص لزآى کزین )12هی ثبضذ
. 12داًطجْیی کَ ثزای فزاغت استحصیل حذاکثز ّ 4احذدرسی ثبلیوبًذٍ داضتَ ثبضذ ،هی تْاًذ ثزای
یکجبر خبرج اس تمْین داًطگبُی (در صْرت ًذاضتي هٌغ ًظبم ّظیفَ )آى درّص رااسعزیك هؼزفی
ثَ استبد ثگذراًذ.ثزای هؼزفی ثَ استبد ّ 5احذ ًظزی ّ ّ 6احذ ًظزی ًیبس ثَ اخذ هجْس اس هٌغمَ
هی ثبضذ(.داًطجْیبى هجبسًیستٌذ دریک تزم اًتخبة ّاحذ تزهی ّ ُن هؼزفی ثَ استبدداضتَ ثبضٌذ)

