
 بسوِ تعالی

  شَزای آهَششی داًشگاُ ، دستَز العول اجسایی صدٍز 4/8/92  هَزخ 459دز اجسای بٌد یک  هَازد آهَششی هصَبِ شوازُ 

 :هسخصی ، حرف تسم ٍ غیبت دز اهتحاًات بِ شسح ذیل جْت اجسا ابالغ هی گسدد 

  :1هادُ 

  تفَیض اختیاس تیطتش تِ داًطکذُ ّا تِ هٌظَس توشکض صدایی ٍفشاّن آٍسدى صهیٌِ ّای الصم دس حْت استقاء سغح ًظاست :ّدف

 هعاًٍت آهَصضی دس اًجام اهَس هحَلِ تِ داًطکذُ ّا

 : 2هادُ 

ضَسای )اص تاسیخ اتالغ ایي دستَسالعول ٍظایف هطشٍحِ ریل دس اهَس آهَصضی داًطجَیاى تِ داًطکذُ ّا : داهٌِ ضوَل 

 .ٍاگزاس هی گشدد (آهَصضی داًطکذُ ّا

 تشسسی دسخَاست ٍغذٍس هشخػی تحػیلی داًطجَیاى -

 تشسسی دسخَاست حزف تشم تحػیلی داًطجَیاى -

 تشسسی ٍتػوین گیشی دس خػَظ غیثت داًطجَیاى دس اهتحاًات  -

 : 3هادُ 

 .داًطکذُ ّا هَظفٌذ حسة ًظش هعاًٍت آهَصضی داًطگاُ ًسثت تِ اسسال گضاسش عولکشد خَد تِ ایي هعاًٍت اقذام ًوایٌذ

 :4هادُ 

 .هعاًٍت آهَصضی داًطگاُ هَظف است اقذاهات الصم تِ هٌظَس ًظاست تشحسي اًجام کاس تَسظ داًطکذُ ّا سا تعول آٍسد

 : 5هادُ 

 :هذاسک هَسد ًیاص جْت تشسسی ٍتػوین گیشی دس خػَظ هشخػی تحػیلی ٍحزف تشم تِ ضشح ریل تعییي هی گشدد

 دسخَاست کتثی هتقاضی -

هذاسک پضضکی ٍتیواسستاًی تشای تیواسی ّای حاد یا غعة العالج داًطجَ ٍیا تستگاى دسجِ یک کِ تِ تاییذ پضضک  -

 .هعتوذ داًطگاُ سسیذُ تاضذ

سایش هذاسک هثثتِ ًظیش حَادث غیش هتشقثِ، فَت اقَام دسجِ یک ٍهاهَسیت ّای کاسی دستگاّْای دٍلتی کِ تِ  -

 .تاییذ تاالتشیي هقام ساصهاى سسیذُ تاضذ

   هذاسک هشتَط تِ غیثت  داًطجَیاى دس کالس دسس ٍاهتحاًات  حسة هَسد تَسظ داًطجَ تِ اداسُ آهَصش :تبصسُ یک

 .داًطکذُ  جْت عشح دس ضَسای آهَصضی داًطکذُ تِ ّوشاُ دسخَاست اسائِ هی گشدد



  ضَسای آهَصضی داًطکذُ  هَظف تِ تشسسی آى دستِ اص دسخَاست ّایی است کِ داسای هذاسک هثثتِ هی :تبصسُ دٍ 

 .تاضٌذ

 : 6هادُ 

 .هساحل هسبَط بِ اًجام کاز بِ شسح ذیل تعییي هی گسدد

 :الصاهات  ٍترکسات هسبَط بِ صدٍز هسخصی تحصیلی. الف 

تقاضای هشخػی تحػیلی داًطجَ تایذ تِ غَست کتثی، حذاقل دٍ ّفتِ قثل اص ضشٍع ثثت ًام ّش ًیوسال  .1

 . تحػیلی تَسظ داًطجَ تِ اداسُ آهَصش داًطکذُ تسلین گشدد

ضَسای آهَصضی داًطکذُ تا سعایت سقف سٌَات تحػیلی داًطجَ ًسثت تِ غذٍس هشخػی تحػیلی حذاکثش تا  .2

 .دٍ تشم  تػَست هتَالی یا هتٌاٍب اقذام ًوایذ

 .هَافقت یا عذم هَافقت تا تقاضای هشخػی تحػیلی داًطجَ کتثا تِ داًطجَ اتالغ گشدد .3

 .تشای تشم اٍل تحػیلی ٍیا تشم ّفتن تِ تعذ فقظ دس غَست اسائِ دالیل خاظ هشخػی تحػیلی غادس گشدد .4

 تا 91تقاضای هشخػی پضضکی یا هشخػی صایواى تذٍى احتساب دس سٌَات تحػیلی تشای ٍسٍدیْای قثل اص  .5

 .تاییذ پضضک هعتوذ داًطگاُ ٍدس کویسیَى هَاسد خاظ هَسد تشسسی  قشاس هی گیشد

 تِ تعذ حذاکثشدٍ تشم هشخػی پضضکی ٍیا هشخػی 91ضَسای آهَصضی داًطکذُ هجاص است تشای ٍسٍدیْای  .6

صایواى تذٍى احتساب دس سٌَات تحػیلی دس غَست اسائِ هذاسک هستٌذ تائیذ ضذُ تَسظ پضضک هعتوذ 

 .داًطگاُ غادس ًوایذ

 تِ تعذ تقاضای هشخػی صایواى یا هشخػی پضضکی تیص اص دٍ تشم دس کویسیَى هَاسد 91تشای ٍسٍدیْای  .7

 .خاظ داًطگاُ هَسد تشسسی قشاس هی گیشد

چٌاًچِ داًطجَ دس هَعذ هقشس ًتَاًذ تقاضای هشخػی تحػیلی خَد سا اسائِ ًوایذ ٍثثت ًام ًیض ًکشدُ تاضذ تا  .8

اسائِ دالیل هستٌذ هی تَاًذ قثل اص پایاى تشم تقاضا ًوایذ تا هَضَع دس ضَسای آهَصضی داًطکذُ تػوین گیشی 

 .ضَد

 .تقاضای هشخػی تحػیلی تعذ اص پایاى ّش تشم تحػیلی قاتل تشسسی ًخَاّذ تَد .9

 

 :الصاهات ٍ ترکسات هسبَط بِ حرف تسم . ب

داًطجَ هَظف است تقاضای حزف تشم خَد سا تِ غَست کتثی ٍقثل اص ضشٍع اهتحاًات تِ اداسُ آهَصش داًطکذُ  .1

 .تسلین ًوایذ

 .اسائِ دالیل ٍهذاسک هستٌذ تشای تقاضای حزف تشم الضاهی است .2

تٌاتشایي دس تػوین گیشی ّا سقف سٌَات . حزف تشم جضٍ حذاکثش هذت هجاص تحػیل داًطجَ هحسَب خَاّذ ضذ .3

 .تحػیلی داًطجَ ًیض هذ ًظش قشاس گشفتِ ضَد



ضَسای آهَصضی داًطکذُ هجاص است حذاکثش دٍ تشم تحػیلی تا حزف تشم داًطجَ تػَست هتَالی یا هتٌاٍب هَافقت  .4

 .ًوایذ

چٌاًچِ داًطجَیی دس تعذادی اص اهتحاًات دسٍس ضشکت کشدُ تاضذ ًٍوشُ قثَلی یا هشدٍدی کسة کشدُ تاضذ ًوی  .5

تَاًذ تقاضای حزف تشم ًوایذ تلکِ تِ هٌضلِ غیثت دس اهتحاًات هی تاضذ ٍ تقاضای اٍ دس کویتِ تشسسی غیثت ّا دس 

 .داًطکذُ هَسد تشسسی قشاس خَاّذ گشفت

 :الصاهات ٍترکسات هسبَط بِ غیبت دز اهتحاى دزٍس . ج 

تقاضای حزف دسٍس تذلیل غیثت دس اهتحاى تا اسائِ هذاسک پضضکی تاییذ ضذُ  تَسظ پضضک هعتوذ داًطگاُ ٍیا  .1

 . ساعت پس اص تاسیخ اهتحاى آى دسس خَاّذ تَد48سایش هذاسک هستٌذ حذاکثش

 .تطخیع هَجِ تَدى غیثت دس جلسِ اهتحاى تش عْذُ ضَسای آهَصضی داًطکذُ است .2

تقاضای داًطجَ تشای حزف دسس کِ دس تشم ّای گزضتِ دس اهتحاى آى دسس غیثت داضتِ است حتی تا اسائِ هذاسک  .3

 .هستٌذ قاتل تشسسی ًوی تاضذ

 :دالیل عرز هَجِ بسای حرف تسم ، غیبت دز اهتحاًات  یا غیبت دز کالس دزس عبازتٌد اش

 تیواسی ضذیذ یا غعة العالج تا اسائِ گَاّی پضضک ٍتاییذ پضضک هعتوذ داًطگاُ  .1

خذهت دس یکی اص ًْاد ّای اًقالتی یا اسگاًْای سسوی دٍلتی کِ تِ تاییذ تاالتشیي هقام آى ساصهاى ًیاص تِ حزف تشم  .2

 .داضتِ تاضذ ٍیا ًتَاًذ دس تعذادی اص اهتحاًات ٍیا دس جلسات تعضی دسٍس ضشکت ًوایذ

 ٍقَع حادثِ غیش هٌتظشُ هستٌذ، تِ تطخیع ضَسای آهَصضی داًطکذُ .3

 فَت پذس ، هادس، تشادس، خَاّش، ّوسش ٍفشصًذ .4

 .تذیْی است ضَسای آهَصضی داًطکذُ هی تَاًذ اص ًظش گشٍُ آهَصضی ًیض استفادُ ًوایذ

 . هادُ ٍ دٍ تبصسُ تٌظین شدُ است ٍبسای کلیِ داًشکدُ ّا الشم االجسا است6ایي دستَزالعول دز 

 

 

 

 

 

 

  


