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 یآموزش نامه نییآ
 آن از بعد و 91 یها یورود وستهیناپ و یکارشناس ،یکاردان یها دوره

 
 مقدمه
 ضارور   آن، در گرفتاه  صاالر   شارر   تحاالت   با   همارا   اماروز  جها ن  در یما عل یها   شرفتیپ روزافزون رشد
 یجمهاالر  سا هه  سات یب اناداز  چشا   ساند  و مالجاالد  یها   تیا واقع با   منطباق  و یاس س ق،یدق یزیر برن مه به تالجه
 یژگا یو یدارا یرانا یا ج معاه  اناداز،  چشا    یا ا بلناد  قافا  در. اسات  سا تته  روشا   شیپا  از شیبا  را رانیا یماسال

 تحقاق  یبارا . دارد قارار  یفنا ور  و قا   یتحق علاال،،  وزار   سات یس قلمارو  در آن، از یما مه بخاش  که است ییه 
 یبررساا و نقااد باا  و شااالد جیبساا کشااالر یآمالزشاا یهاا  تیااظرف و امک ناا   یمتماا  اساات تز، ،یرساا هت  یچناا
 تاال   یآمالزشا  یها   برن ماه  یفا یک ساط   یارتقا   و  زها  ین باه  ییپ ساخرال  یبارا  آن، ینالسا ز  و مالجالد تیوضع
 .ردیپذ انج ، تز،

 
 15 ما د   در آماد   شیپا  فرصات  و کشاالر  یعا ه  آماالز   نظا ،  یرسا هته   و اهادا   باه  تالجاه  با   منظاالر،   یا ا به

 ها   هبرن ما  یسا ز  یفا یک کاه ( 15/10/1389 مصاال  )رانیا ا یماساال  یجمهاالر  تالساعه  پنج  پنجس هه برن مه ق نالن
 ن ماه   یای آ  یا ا. اسات  گرفتاه  قارار  مادنظر  آن در یلیتحصا  یها   رشاته  یفا یک یش تصاه   یارتقا    تصاال   به

 .است شد   یتدو مالجالد انتظ را  و اهزم   ب  متن سب
 
 هد . 1م د  

 و متخصا   متعهاد،  یانسا ن  یرویا ن تیا ترب یبارا  یدانشار ه  آماالز   اماالر   یتنظا  ن ماه،   ییآ  یا  یتدو از هد 
 یعا ه  آماالز   مالسسا    و دانشار هه   یآمالزشا  یها   تیا فع ه در یهما هنر  جا د یا و ج معاه  ی زها  ین با   متن سب

 .است  نیدانشجال آمالز  یفیک سط  یارتق  جهت در مالجالد یه  تیظرف از نهیبه استف د  کشالر
 
 فیتع ر. 2م د  
 یفن ور و ق  یتحق علال،، وزار : وزار . 2-1
 یک رشن سا  ،یکا ردان  دور  چناد   یا  کیا  یمجار  یعا ه  آماالز   مالسسا    و دانشار هه   هیکل منظالر: مؤسسه. 2-2
 .است وزار  دییت  مالرد الستهیپ یک رشن س و الستهین پ
 .است« مؤسسه»یآمالزش یشالرا منظالر: یآمالزش یشالرا. 2-3
 مااهین دو،، نالباات روزانااه، صااالر  بااه کااه اساات السااتهیپ یک رشن ساا ،یکاا ردان یهاا  دور  منظااالر: دور . 2-4

 .شالد یم برگزار مربالط الابطض طبق ،یحضالر
 پرداتات  با    یا  و را ن یرا آماالز   قا نالن  از یریا گ بهار   با   دانشاجال  کاه  اسات  یآمالزشا  ال یش منظالر: روزانه. 2-5

 .کند یم لیتحص یع ه آمالز  یه  «مؤسسه» از یکی در یحضالر صالر  به و( مالرد حسب)هیشهر
 پرداتاات باا  و راا نیرا آمااالز  از یمنااد بهاار  باادون دانشااجال کااه اساات یآمالزشاا ال یشاا منظااالر: دو، نالباات. 2-6

 .کند یم لیتحص یدوهت یدانشر هه  در ،یحضالر صالر  به و هیشهر
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 ،ینالشات ر  یها   رسا نه  از اساتف د   با   ،یری دگیا  ناد یفرا از یبخشا  کاه  اسات  یآمالزشا : یحضالر مهین آمالز . 2-7

 یما  برگازار  چهار   باه  چهار   صاالر   باه  اشاک    رفا   یها   کاال   تنها   و انجا ،  یکیاهکترون و یریتصال-یصالت
 .شالد

 
 رشاته  در دانشاجال  ییتالانا   و ییکا را  ،یفنا  داناش  ساط   یارتقا   یبارا  کاه  اسات  یآمالزشا : یمها رت  آمالز . 2-8

 .شالد یم برگزار مربالط
 
« مؤسسااه» یسااال از کااه اساات یآمالزشاا امااالر بااه مساالط و آگاا   یمااعل ئااتیه عضااال: یلیتحصاا یراهنماا . 2-9

 .ب شد یلیتحص و یفرهنر ،یعلم امالر در  نیجالدانش یراهنم  ت  شالد یم انتخ   مربالط
 
  یاا یعملاا ساا عت، 16 ینظاار صااالر  بااه آن مفاا د کااه اساات یدرساا زانیاام  یاا مقاادار: یدرساا واحااد. 2-10

 کا ربرد  حاالز   در کا ر   یا  یکا رورز  و یکا رآمالز  سا عت،  48 یدانیا م   یا عمل  یا  یک رگ ه س عت، 22 یشر هیآزم 
  ارائه یدرس مصال  برن مه طبق و یت بست ن دور   ی یلیتحص مس  ین کی طال  در س عت، 64
 مرباالط  اسات د  یساال  از آن واحاد  با   متن ساب  پاروه   یاجارا  ماد   هساتند،  پاروه   یدارا کاه  ییه  رشته. شالد یم
 .شالد یم  ییتع
 
  یا  و داناش  کمباالد  رفا   یبارا  آن گذرانادن  ،یآمالزشا  گارو    یتشاخ  با   کاه  اسات  یدرسا : یجبران در . 2-11

 .است یضرور مربالط یلیتحص دور  یط  ی آغ ز در دانشجال، مه ر 
 
 یشن ساا رو  و محتااالا باا  کااه اساات یدانشاار ه درو  از یا السااتهیپ هاا  بااه مجمالعااه: یلیتحصاا رشااته. 2-12

 .شالد یم گذاشته اجراء به مختلف یلیتحص یه  دور  در یدرس یه  برن مه ق هب در ت  
 
 تا   68 گذرانادن  با   دانشاجال  و شاالد  یما  آغا ز  متالساطه  دور  از پا   کاه  است یلیتحص دور : یک ردان دور . 2-13

 .شالد یم ن ئل یک ردان مدرک  فتیدر به یلیتحص رشته مصال  یدرس برن مه طبق یدرس واحد 72
 
 باا  دانشااجال و شااالد یماا آغاا ز متالسااطه دور  از پاا  کااه اساات یلیتحصاا دور : السااتهیپ یک رشن ساا دور . 2-14

 را ن ماه   نیا پ   یا  یپژوهشا  طار   رشاته،  حساب )مصاال   یدرسا   ماه برن طباق  و یدرسا  واحد 140 ت  130 گذراندن
 .شالد یم ن ئل یک رشن س مدرک  فتیدر به( شالد یم ش مل زین

 
 باا  دانشااجال و شااالد یماا آغاا ز یکاا ردان دور  از پاا  کااه اساات یلیتحصاا دور : السااتهین پ یک رشن ساا دور . 2-15

 الساته ین پ یک رشن سا  مادرک   فات یدر باه  مصاال   یدرسا  برن ماه  طباق  و یدرسا  واحاد  72 یاها  68 تعاداد  گذراندن
 .گردد یم ن ئل
 
 .است یلیتحص رشته کی در یتخصص یریگ جهت: یلیتحص شیگرا. 2-16
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 مااالاد آناا ن، لیتحصاا بااه ورود یباارا کااه اساات یلیتحصاا مختلااف یهاا  رشااته مجمالعااه: یشاایآزم  گاارو . 2-17
 .شالد یم برگزار مشترک یآزمالن

 
 کاه  اسات  یما عل ئات یه عضاال  یتعاداد  از متشاکل  یدانشار ه  یسا زم ن  واحاد   یتار  ی دیبن: یآمالزش گرو . 2-18
 .پردازد یم یتخصص حالز  کی در عل  انتش ر و جیترو د،یتاله به آمالز ، بر دیت ک ب 
 
 در ،یجاا ر مقااررا  و ضااالابط براساا   و مقاارر مهلاات در کااه اساات یا شااد  رفتااهیپذ فاارد: دانشااجال. 2-19
 .کند یم ن ، ثبت« مؤسسه»
 
 براباار و برساا ند  نیااپ  بااه تیاامالفق باا  را یلیتحصاا یهاا  دور  از یکاای کااه اساات یفاارد: التتااهآم دانااش. 2-20

 .کند  فتیدر را مربالط یلیتحص مدرک  ی یگالاه  ،یّمع ضالابط
 
 دور  به ورود یاتتص ص و یمعمال ضالابط. 3 م د  

 ال ،صیذ مراج  مقررا  و مصالب   برابر یع ه آمالز  به ورود یمعمال طیشرا داشت . 1-3 م د 
 وزار  مقررا  مط بق یمعل یتالانمند احراز. 2-3 م د 

 
 هار  و اسات  یت بسات ن  دور  کیا  مؤسساه  انتخا    باه  و یلیتحصا  مسا   ین دو از مرکاب  یلیتحصا  س   هر. 4 م د 

 آماالز   هفتاه  6 شا مل  یت بسات ن  دور  و ی نیا پ  امتح نا    هفتاه  دو و آماالز   هفتاه  16 شا مل  یلیتحص مس  ین
 .است دور   نیپ   امتح ن  هفته کی و
 
 .است یواحد نظ ، بر یمبتن« مؤسسه» در آمالز . 5 م د  
 

 یعاا ه آماالز   یزیاار برن ماه  یشاالار  مصااال  یدرسا  و یآمالزشا  یهاا  برن ماه . اسات  مالظّااف« مؤسساه . »6 ما د  
 .دینم  اجراء است، داشته دانشجال ر یپذ که یا دور  یبرا را« وزار »
 

 حاداکرر  و کناد  انتخا    یدرسا  واحاد  20 حاداکرر  و 14 حاداقل  تالاناد  یما  یلیتحصا  مس  ین هر در دانشجال. 7م د 
 .است واحد 6 یت بست ن دور  در یانتخ ب مج ز واحد

 
 تا   حاداکرر  تالاناد  یما  بعاد  یلیتحصا  مسا   ین در ب شاد،  17 حاداقل  مسا   ین کی در ییدانشجال معد  اگر: 1تبصر 

 .دینم  اتذ را یدرس واحد 24
 و( نب شااد 10 از کمتاار)کاال معااد  از نظاار صاار  تالانااد یماا دانشااجال یلیصااتح مساا  ین  یآتاار در: 2 تبصاار 
 .دینم  اتذ واحد 24 ت  یمشروط
 یواحااده  تالانااد یماا ب شااد، م نااد  یباا ق یدرساا واحااد 8 حااداکرر دانشااجال لیتحصاا از کااه یطیشاارا در: 3 تبصاار 
 .دینم  انتخ   یت بست ن دور  در را مذکالر
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 هار  باه ( یلیتحصا  مسا   ین  یآتار  جاز  باه ) یلیتحصا  مسا   ین هار  یبتادا ا در دانشجال یانتخ ب یواحده : 4 تبصر 
  نیااپ  در دانشااجال م نااد یب ق  یاا یانتخاا ب یواحااده  کااه یصااالرت در. ب شااد یدرساا واحااد 14 از کمتاار دیاانب  یلاایده
 یدرساا واحااد 14 از کمتاار بااه« مؤسسااه»  یتشااخ بااه)دانشااجال اراد  از تاا ر  و مالجااه لیاادت بااه بناا  مساا  ،ین

 باه  اما  ) شاالد،  یما  محساال   یو یلیتحصا  سانالا   در ک مال  یلیتحصا  مسا   ین کیا  عنالان به س  مین  یا. برسد
 مسا   ین درو  نمارا   با   مسا   ین  یا ا یواحاده   نمارا   دانشاجال،  یممتا ز   یا  یمشاروط  تیوضع یبررس منظالر

 .شد تالاهد منظالر مس  ین دو معد  مح سبه در دانشجال یبعد
 
  
 

 تالاناد  یما  ب شاد،  داشاته  م ناد  یب ق ینظار  در  دو تنها   لیتحصا  از اغات فر یبارا  دانشاجال  که یصالرت در. 8 م د 
 .برذراند است د به یمعرف صالر  به را در  دو آن
 

 تیا رع  با  )دیا نب  واحاد  ساقف  شاالد،  یت بسات ن  دور  باه  یمنتها  اسات د  باه  یمعرفا  در  دو کاه  یصاالرت  در: تبصر 
 .دینم  تج وز یدرس واحد 8 از( 7 م د  3 تبصر 

 
 برن ماه  طباق ) درو ( تاختر  و تقاد، ) زیا ن شیپا  تیا رع  با   دور  هار  درو  هیا کل ارائاه  بیا ترت و ینرچراال . 9 م د 
 .است گرو  یآمالزش یشالرا عهد  بر( مصال  یدرس

 درو ( تااختر و تقااد،) زیاان شیپاا بااه مربااالط مقااررا  تیاارع  از ،یلیتحصاا مساا  ین  یآتاار در دانشااجال: تبصاار 
 .است مع  

 
 6 السااتهین پ یک رشن ساا و یکاا ردان یهاا  دور  در رماارتبطیغ یها   رشااته یباارا یجبراناا یواحااده  تعااداد. 10 ما د  
 کاال و مساا  ین معااد  در یجبراناا درو  نماار . ب شااد یماا واحااد 10 حااداکرر یک رشن ساا دور  یباارا و واحااد

 .شالد یم مح سبه
 

 .است ریپذ امک ن یلیتحص رشته کی و دور  کی در فقط و زم ن هر در دانشجال لیتحص. 11 م د 
 .است« وزار » مصال  ضالابط ت ب  ،«یعلم د یبرگز» نیدانشجال همزم ن لیتحص:  تبصر

 
 یشاالرا  عهاد   بار  درو  یاضاطرار  حاذ   و اضا فه  حاذ ،  ماالارد  دربا ر    یتصام  اتخا ذ  و یزیر برن مه. 12 م د  

 .است مؤسسه یآمالزش
 یشاالرا  دییا تخ و دانشاوال  یکتبا  درتالاسات  با   یلیتحصا  مسا   ین کیا  درو  هیا کل حذ  ت  ، طیشرا در: تبصر 
 .است ریپذ امک ن امتح ن   شروع از قبل ت  مؤسسه یآمالزش

 
 یهاا  دور  در و ساا   5/2 السااتهین پ یک رشن ساا و یکاا ردان یهاا  دور  در لیتحصاا مجاا ز مااد  حااداکرر. 13 ماا د 

 .است س  ( پنج)5 الستهیپ یک رشن س
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 یاعضاا  از یکاای ورود باادو از دانشااجال یفرهنراا و یمااعل تیهاادا یباارا اساات مالظااف یآمالزشاا گاارو . 14 ماا د 
 .دینم  اعال، و  ییتع یلیتحص یراهنم  است د عنالان به را یمعل ئتیه
 

 .است یماهزا در  جلس   تم ، در دانشجال حضالر. 15 م د 
 با   ب شاد،  داشاته  بات یغ مسا   ین  نیا پ  امتحا ن  جلساه  در  یا  و جلسا     از شیبا  یدرسا  در دانشاجال  اگار : تبصر 
 .شالد یم حذ  در  آن سه،مؤس یآمالزش یشالرا  یتشخ

 
 فیتکا ه  انجا ،  کاال ،  در تیا فع ه و حضاالر  براسا    در  هار  در دانشاجال  یلیتحصا  شارفت یپ ی بیا ارز. 16 م د 

 .ردیگ یم انج ، مس  ین  نیپ  و مس  ین  نیم امتح ن   جینت  و یپژوهش – یآمالزش
 .است در  آن مدر  در ، هر در دانشجال ی بیارز مرج : 1 تبصر 
 .است یماهزا ،ینظر در  هر یبرا مس  ین  نیپ  امتح ن   یبرگزار: 2 تبصر 

 
 تاا  صاافر از یعاادد صااالر  بااه کااه اساات در  نماار  دانشااجال یلیتحصاا شاارفتیپ ی بیااارز  ریاامع. 17 ماا د 

 .ب شد یم( 0-20)ستیب
 

 روز 10 ماد   ظار   را  نیدانشاجال  در  یینها   ی بیا ارز ۀنمار  گازار   اسات،  مالظاف  در  هار  مدر : 1 تبصر 
 .دینم  اعال، مربالط واحد  ی دانشکد  آمالز  ادار  به در  آن مس  ین  نیپ  امتح ن یبرگزار خیت ر از

 کیا  ماد   ظار   تالاناد  یما  ب شاد،  داشاته  نظار  دیا تجد یتق ضا   در ، ی بیا ارز نمار   به که ییدانشجال: 2 تبصر 
  یتسال  مرباالط  واحاد   یا  کد دانشا  آماالز   ادار  باه  را تاالد  یکتبا  نظار  دیا تجد یتق ضا   نمر ، اعال، خیت ر از هفته
 دنظریااتجد یتق ضاا   فااتیدر خیتاا ر از هفتااه، کیاا مااد  ظاار  اساات، مالظااف زیاان در  هاار ماادر . کنااد

 ادار  بااه را یقطعاا نماار  و برطاار  را یاحتماا ه اشااتب ه   و یدگیرساا  نیدانشااجال اعتراضاا   بااه  ن،یدانشااجال
 .کند اعال، مربالط واحد  ی دانشکد  آمالز 
 کااه یدروسا  و عرصاه  در کا ر  ،ییصااحرا   یا عمل ،یکا رورز  ،یکا رآمالز  ،یریاادب  یمار ت درو  نمارا  : 3 تبصار  

 دییا تخ و مادر    یتشاخ  باه  کاه  یصاالرت  در شاالد،  یما  ارائاه  یپژوهشا  فیا تکل با   تاالا،  مصال  یدرس برن مه در
 نمار  . شاالد  یما  یتلقا  ن تما ،  نب شاد،  سار یم یلیتحصا  مسا   ین کیا  طاال   در آنها   لیا تکم مربالط، یآمالزش گرو 
 در ماذکالر  یها   مهلات  تیا رع  با   امتح نا  ،   نیا پ  خیتا ر  از روز( 45)پانج  و چهال  ماد   ظر  حداکرر دیب  ن تم ،
 .شالد لیتبد یقطع نمر  به م د   یا 2 تبصر 
 .است رییتغ رق بلیغ شدن یقطع از پ  در  نمر : 4 تبصر 
 مسا   ین دو تا   اقلحاد  در ، سا بقه  عناالان  باه  را در  هار  یامتحا ن  یها   برگاه  اسات،  مالظاف  مدر : 5 تبصر 
 .دینم  ینرهدار بعد یلیتحص

 
 دیاانب  یلیتحصاا مساا  ین هاار در دانشااجال نماارا  معااد  و اساات 10 در  هاار در یقباااله نماار  حااداقل. 18 ماا د  

 .ب شد 12 از کمتر
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 درو  یبعااد یمساا هه ین در چن نوااه نکنااد، کسااب یقباااله نماار  در  چنااد  یاا کیاا در کااه ییدانشااجال: تبصاار 
 و فاالق  مسا   ین معاد   در و شاالد  یما  حاذ   دانشاجال  ک رن ماه  از یقبلا  نمار   برذراناد،  14 ر نما  حداقل ب  را فالق
 .شد نخالاهد مح سبه کل
 

 مساا  ین آن در دانشااجال ب شااد، 12 از کمتاار دانشااجال یلیتحصاا مساا  ین هاار نماارا  معااد  چن نوااه. 19 ماا د 
 انتخاا   حااق( یلیصااتح مساا  ین  یآتاار در جااز)بعااد مساا  ین در مشااروط، یدانشااجال. شااالد یماا یتلقاا مشااروط

 .ندارد را یدرس واحد 14 از شیب
 
 دور  در و مساا  ین دو السااتهین پ یک رشن ساا و یکاا ردان دور  در مجاا ز یمشااروط یهاا  مساا  ین حااداکرر. 20 ماا د  

 با تتر   یا  12 دانشاجال  کال  معاد   کاه  یماالارد  در. اسات  متنا و    یا  یمتاالاه  از اعا   مس  ین 3 الستهیپ یک رشن س
 اداماه  لیتحصا  باه  نشاالد،  مشاروط  یبعاد  یها   مسا   ین در کاه  یزما ن  تا   تالاناد  یما  مج ز سنالا  سقف در ب شد،
 .شالد یم محرو، لیتحص از صالر   یا ریغ در دهد؛

 
 السااتهیپ یک رشن سا  دور  در و مساا  ین کیا  الساته ین پ یک رشن ساا و یکا ردان  دور  در تالاناد  یماا دانشاجال . 21 ما د  

 .دینم  استف د  یلیتحص یمرتص از مس  ین دو
 یمرتصاا صاادور بااه نساابت دانشااجال، لیتحصاا مجاا ز مااد  سااقف تیاارع  باا  تالانااد یماا« مؤسسااه: »1 تبصاار 

 .ردیبر  یتصم یو یلیتحص
 ساانالا  در احتساا   باادون و یلیتحصاا مساا  ین دو دانشااجال ماا نیزا یمرتصاا مجاا ز مااد  حااداکرر: 2 تبصاار 

 .است یلیتحص
 یشااالرا و« مؤسسااه» معتمااد کپزشاا دییااتخ صااالر  در دانشااجال، یپزشااک یمرتصاا مجاا ز مااد : 3 تبصاار 
 .است یلیتحص سنالا  در احتس   بدون و یلیتحص مس  ین دو ،یآمالزش

 
  

 در ، حاذ    یا  در  هار  در یقبااله  نمار   کساب  عاد،  صاالر   در را ن، یرا لیتحصا  مشمال   نیدانشجال. 22م د 
 .هستند مصال  تعرفه مط بق مربالط نهیهز پرداتت به مالظف در ، آن مجدد انتخ   یبرا
 

 از انصاارا  ،«(مؤسسااه» از اجاا ز  کسااب باادون)یلیتحصاا مساا  ین هاار در دانشااجال ناا ، ثباات عااد،. 23 ماا د 
 .شالد یم محسال  لیتحص

 یآمالزشا  یشاالرا  ۀعهاد  باه  لیتحصا  از منصار   یدانشاجال  لیتحصا  باه  ب زگشات  ماالرد  در یریگ  یتصم: تبصر 
 .است مؤسسه

 
 ادار  بااه را تااالد انصاارا  درتالاساات دیااب  ب شااد، داشااته لیتحصاا از انصاارا  قصااد کااه ییدانشااجال. 24 ماا د  

 یتق ضا   ،یبعاد  مسا   ین شاروع  تا   با ر  کیا  یبارا  فقاط  اسات،  مجا ز  دانشاجال   یا. کند  یتسل« مؤسسه»آمالز 
 لیتحصاا از یو انصاارا  حکاا  مهلاات،  یااا یانقضاا  از پاا  صااالر ،  یااا ریااغ در. ردیاابر پاا  را تااالد انصاارا 

 .شالد یم ص در
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  یا  رشاته  کیا  از تالاناد  یما  ریا ز طیشارا  داشات   با   الساته یپ یک رشن سا  و یکا ردان  یها   دور  یدانشجال. 25 م د 
 هما ن  در و رار ید یشا یآزم  گارو   کیا  در  یا  یشا یآزم  گارو   آن در یلیتحصا  رار ید شیگارا   یا  رشته به شیگرا
 :دهد شیگرا  ی رشته رییتغ« مؤسسه»
 

 ،«مؤسسه» هم ن در دانشجال یتق ض  مالرد شیگرا  ی رشته وجالد( اهف
 
 در شیگاارا  یاا رشااته آن یکشااالر نماار  از یسراساار آزمااالن در دانشااجال یاکتساا ب نماار  نبااالدن کمتاار(  
 (.ر یپذ س   در« )مؤسسه»
 
 م ند ،یب ق مج ز سنالا  در دانشجال لیتحص ادامه امک ن(  
 
 .مؤسسه یآمالزش یشالرا دییتخ و یآمالزش گرو  مالافقت( د
 

  یا  رشاته  رییا تغ فاالق،  طیشارا  تیا رع  با   تالاناد  یما  با ر  کیا  یبارا  فقاط  یلیتحصا  ۀدور هار  در دانشاجال : تبصر 
 .دهد شیگرا
 

 ضاالابط  و طیشارا  داشات   با   شیگارا  رییا تغ اما   اسات،  ممناالع  الساته ین پ یک رشن سا  دور  در رشاته  رییا تغ. 26 م د 
 .است ریپذ امک ن 25 م د  در شد  ذکر
 

 و یکاا ردان یهاا  دور   نیالدانشااج انتقاا   و یهماا نیم ن مااه  یاایآ مطاا بق دانشااجال انتقاا   و یهماا نیم. 27 ماا د 
 و/18503 شاام ر  هیااابالغ) وزار  مصااال  یردوهتاایغ و یدوهتاا یعاا ه آمااالز  مؤسساا   و دانشاار هه  یک رشن ساا

 .ب شد یم سریم آن یبعد اصالح   و اهح ق   و 10/7/89 مالرخ
 
 و شیگارا   یا  رشاته  رییا تغ طیشارا  همزما ن  احاراز  باه  مشاروط  ش،یگارا   یا  رشاته  رییا تغ با   تاالم،  انتق  . 28 م د  

 ریپااذ امکاا ن باا ر کیاا یباارا تنهاا  مقصااد و مبااداء« مؤسساا  » تالافااق باا  و( 27 و 26 ،25 مااالاد مالضااالع) انتقاا  
 .است

 
 و یبررسا  دیا جد رشاته  یآمالزشا  گارو   در اسات،  گذراناد   یقبلا  شیگارا   یا  ۀرشات  در دانشجال که یدروس. 29 م د 

 رشاته  درو  با   ،یآمالزشا  گارو    یتشاخ  هبا  کاه  شاالد  یما  رفتاه یپذ یو از یدروسا  فقاط  و شالد یم یمع دهس ز
 درو  آن از کیاا هاار ۀنماار و ب شااد داشااته( مصااال  یدرساا برن مااه طبااق) ییمحتااالا اشااتراک د،یااجد شیگاارا  یاا

 سانالا   و کال  معاد   در احتسا    با   آنها   نمار   و شاد   رفتاه یپذ درو  فقاط  صاالر ،   یا ا در. نب شاد  12 از کمتر
 .م ند یم یب ق و ثبت دانشجال ک رن مه در
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 آمااالز  در دانشااجال در  یقطعاا نماار   یآتاار کااه اساات یروز دانشااجال، لیتحصاا از فراغاات خیتاا ر. 30 د ماا 
 .شالد یم ثبت مؤسسه

 
 ماالرد  حساب  ب شاد،  گذراناد   12 حاداقل   ی نریا م با   را دور  یدرسا  یواحاده   هیا کل کاه  ییدانشاجال  به. 31 م د  

 .شالد یم رائها الستهین پ یک رشن س  ی الستهیپ یک رشن س ،یک ردان یلیتحص مدرک
 

 کیا  تنها   برسا ند،  12 باه  را تاالد  معاد   نتالاناد  لیتحصا  مجا ز  ماد   طاال   در ییدانشاجال  که یصالرت در: تبصر 
 درو  کاال  ی نریاام دور ، درو  از واحااد 20 حااداکرر مجاادد اتااذ باا  تاا  شااالد یماا داد  فرصاات یو بااه مساا  ین

 محارو،  لیتحصا  از صاالر    یا ا ریا غ رد کناد؛   فات یدر را دور  یلیتحصا  مادرک  و برسا ند  12 حاداقل  باه  را تالد
 .شالد یم
 

 یک رشن ساا دور  در لیتحصاا از منصاار  یدانشااجال شااد  گذرانااد  یواحااده  تعااداد کااه یصااالرت در. 32 ماا د 
 مادرک  تالاناد  یما  ب شاد،  با تتر   یا  12 نمار   معاد   با   یکا ردان  دور   زیا ن ماالرد  یواحده  از شتریب  ی برابر السته،یپ

 یدانشااجال بااه  یهموناا و مااذکالر یدانشااجال بااه صااالر ،  یااا ریااغ در. کنااد  فااتیدر رشااته هماا ن در یکاا ردان
 با   شاد   گذراناد   یواحاده   تعاداد  بار  یمبنا  یگاالاه  کیا  فقاط  ،یکا ردان  دور  در لیتحصا  از محارو،   یا  منصر 

 .شد تالاهد داد  کل معد  و نمرا  در 
 

 یواحااده  از شیباا سااتهالیپ یک رشن ساا دور  لیتحصاا از محاارو،  یاا منصاار  یدانشااجال کااه یصااالرت در: 1تبصاار 
 .دهد قرار یک ردان مدرک سنجش مالک. است گذراند  را یک ردان دور  یبرا  زین مالرد

 
 آن در مصااال  یکاا ردان دور  وجااالد از نظاار صاار  و دانشااجال یتق ضاا  حسااب یکاا ردان ماادرک صاادور: 2 تبصاار 

 .ردیگ یم انج ، دانشجال لیتحص محل« مؤسسه» بالدن یمجر  ی رشته
 

 السااتهین پ و السااتهیپ یک رشن ساا ،یکاا ردان دور  باار حاا ک  یکلاا ضااالابط و اصااال  یحاا و ن مااه  یاایآ  یااا. 33 ماا د 
 و  یتادو  ن ماه   یای آ مفا د  چا رچال   در صارف    را مرباالط  یای اجرا یها   ن ماه  ال یشا  است، مالظف« مؤسسه» و است
 .دینم  اجراء یرس ن اطالع ضم 

 
« وزار » یآمالزشا  مع ونات  ۀعهاد  بار  آن یاجارا  حسا   بار  نظا ر   و ن ماه   یای آ  یا مف د ریتفس هرگالنه. 34 م د 
 .است

 
 برن مااه یشااالرا بیتصااال بااه 8/5/91 مااالرخ 803 جلسااه در تبصاار  26 و ماا د  35 در ن مااه  یاایآ  یااا. 35 ماا د 

 تز، اباال   خیتا ر  از و بعاد  باه  1391-92 یلیتحصا  سا    یورود  نیدانشاجال  یبارا  و دیرسا  یعا ه  آماالز   یزیر
 .شالد یم اعال، بالاثر و هغال آن ب  ریمغ  یه  بخشن مه و ه  ن مه  ییآ هیکل و است اتجراء

 


