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 هدف 

ي حزف  غیجت امتحبوي، مشخظي تحظیلي ي تؼییه چُبسچًة لبوًوي ثشاي اجشاي طحیح دسخًاستُبي حزف دسس

  .َبي داوشجًيي دسخًاستي تسشيغ  ايجبد سًُلتَمچىیه ي تشم 
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 تعاريف -1

 لت ثٍ تحظیل اشتغبل ثٍ طًس مً ،مذت صمبن مشخظي کٍ داوشجً، ثشاثش ضًاثط مؼیه :مشخظي تحظیلي

 شًد.مشخظي وبمیذٌ ميوذاسد 

 حزف آن  داوشجً دس تشم  خبص دسس ي پشيطٌ سا ثجت وبم ومًدٌ ي ثٍ داليلي دسخًاستصمبوي کٍ : حزف تشم

 گشدد.تشم مزکًس ثٍ طًست حزف تشمي دس کبسوبمٍ مىظًس مي سا داسد

  داليلي تمبضبي ػذم ششکت دس ثىب ثٍ  ومًدٌ ثبشذ يثجت وبم سا  يدسسداوشجً صمبوي کٍ  :اضطشاسيحزف

 شًد. حزف اضطشاسي دس کبسوبمٍ ثجت ميامتحبن ي حزف دسس سا داشتٍ ثبشذ، دسس مزکًس ثٍ طًست 

  دسس مزکًس ثٍ  طًست غیجت  ،دس جلسٍ امتحبن ششکت وىمبيذ داليليچىبوچٍ داوشجًيي ثٍ  امتحبوي:غیجت

 .شًدي ومشٌ طفش دس کبسوبمٍ ثجت مي

 گشدد.: ومشٌ دسس دس کبسوبمٍ ثجت يلي دس مؼذل ویمسبل ي مؼذل کل محبسجٍ ومياثشومشٌ ثي 

 

 حذف درس و حذف غیبت امتحانی -2

حزف يک دسس دس طًل سىًات تحظیلي داوشجً تب يک َفتٍ لجل اص ششيع امتحبوبت ویمسبل، تحت ػىًان 

دس پًستبل ي کبسوبمٍ داوشجً ثجت  حزف اضطشاسيحزف اضطشاسي ثالمبوغ است. دس ايه طًست دسس ثٍ طًست 

خًد سا ثب رکش داليل ي  تًاوذ دسخًاستشًد. داوشجً دس طًل تشم ي تب يک َفتٍ لجل اص ششيع امتحبوبت ميمي

پس اص تبيیذ استبد ساَىمب )ي دس طًست وذاشته استبد ساَىمب ثب تبيیذ مسئًل گشيٌ مشثًطٍ( ثٍ دفتش تحظیالت 

تكمیلي داوشكذٌ اسايٍ ومبيذ. پس اص تبيیذ مذيش تحظیالت تكمیلي داوشكذٌ، دسخًاست داوشجً حذاکثش ظشف سٍ 

سي ثشاي مذيشيت تحظیالت تكمیلي داوشگبٌ اسسبل شذٌ ي لجل اص ششيع سيص کبسي اص طشيك وبمٍ اتًمبسیًن ادا

 گشدد.ثجت مي "حزف اضطشاسي"امتحبوبت دسس مزکًس ثشاي داوشجً تحت 

ثشاي آن چىبوچٍ داوشجًيي امكبن ششکت دس امتحبن يک دسس )دس طًل ديسٌ تحظیل( سا ثٍ َش دلیل پیذا وكىذ، 

. الصم است داوشجً دسخًاست خًد شًداثش مي ٌ ي ومشٌ طفش غیجت ثيمىظًس شذ دسس دس کبسوبمٍ داوشجً غیجت

سا حذاکثش تب دي َفتٍ پس اص پبيبن امتحبوبت ثٍ دفتش تحظیالت تكمیلي داوشكذٌ اسايٍ ومبيذ. پس اص تبيیذ مذيش 

ثشاي تحظیالت تكمیلي داوشكذٌ، دسخًاست داوشجً حذاکثش ظشف پىج سيص کبسي اص طشيك وبمٍ اتًمبسیًن اداسي 

 گشدد.اثش ميغیجت ثشاي داوشجً دس کبسوبمٍ ثي مذيشيت تحظیالت تكمیلي داوشگبٌ اسسبل شذٌ ي ومشٌ طفش

 سبيش وكبت ي ششايط ثٍ ششح صيش است:



سييٍ حزف دسس، حزف غیجت امتحبوي، مشخظي 

تحظیلي ي حزف تشم ثشاي داوشجًيبن ممبطغ 

 تحظیالت تكمیلي

AUT-PR-3308 

1395/06/09 1 :ييشايش

56

 

5 
 

  دس طًستیكٍ حزف دسس ي يب غیجت امتحبوي مًجت طًالوي شذن ديسٌ تحظیالت داوشجً گشدد ي يب

 مشاحل تحظیل سا دچبس تبخیش کىذ، مسئًلیت آن ثش ػُذٌ شخض داوشجً خًاَذ ثًد. 

  دس طًستیكٍ داوشجً شُشيٍ پشداص ثبشذ، شُشيٍ دسس اص داوشجً اخز خًاَذ شذ ي َضيىٍ دسس حزف

 غیجت ویض ػًدت دادٌ وخًاَذ شذ.شذٌ ي يب داساي 

  دس طًستي کٍ ثب حزف دسس ي يب غیجت امتحبوي، تؼذاد ياحذَبي اوتخبثي ثبلیمبوذٌ داوشجً کبسشىبسي

ياحذ ثشسذ، ايه ویمسبل ثٍ ػىًان يک  6ياحذ ي داوشجً دکتشي ثٍ کمتش اص  8اسشذ ثٍ کمتش اص 

ست مششيط شذن، يک ویمسبل شًد ي دس طًویمسبل کبمل دس سىًات تحظیلي يي محسًة مي

 مششيطي ثشاي داوشجً مىظًس میگشدد. 

  ٌداوشجًيبن ثشاي اخز مجذد دسس حزف شذٌ يب دسس جبيگضيه ثبيذ تبيیذيٍ استبد ساَىمب ي داوشكذ

 مشثًط سا داشتٍ ثبشىذ. 

ثبشذ دسخًاست حزف حذاکثش يک دسس )تحت حزف دسَش طًست داوشجً دس طًل مذت تحظیل مجبص مي

 ي( ي حذاکثش يک غیجت امتحبوي ثي اثش دس کبسوبمٍ ي پًستبل آمًصشي سا داشتٍ ثبشذ. )جمؼبً دي دسس(اضطشاس

 

 مزخصی تحصیلی و حذف تزم  -3

سا پس اص تأيیذ استبد ساَىمب )ي  داوشجً دس طًست تمبيل ثٍ استفبدٌ اص مشخظي تحظیلي، ثبيذ دسخًاست خًد

ثٍ دي َفتٍ لجل اص مًػذ ثجت وبم ویمسبل دسطًست وذاشته استبد ساَىمب ثب تأئیذ مسئًل گشيٌ مشثًطٍ( حذالل 

پس اص تبيیذ مذيش تحظیالت تكمیلي داوشكذٌ، دسخًاست داوشجً  دفتش تحظیالت تكمیلي داوشكذٌ تحًيل دَذ.

ك وبمٍ اتًمبسیًن اداسي ثشاي مذيشيت تحظیالت تكمیلي داوشگبٌ اسسبل شذٌ حذاکثش ظشف پىج سيص کبسي اص طشي

 آن ویمسبل تحت ػىًان مشخظي تحظیلي ثشاي داوشجً مىظًسخًاَذ شذ.ي لجل اص ششيع تشم، 

دس طًستیكٍ داوشجً ثجت وبم ویمسبل سا اوجبم دادٌ ي متمبضي حزف تشم ثبشذ تب يک َفتٍ لجل اص ششيع امتحبوبت 

ثب رکش داليل ي پس اص تأيیذ استبد ساَىمب )ي دسطًست وذاشته استبد دسخًاست خًد سا ثشاي حزف تشم  تًاوذمي

ساَىمب ثب تأئیذ مسئًل گشيٌ مشثًطٍ ( ثٍ دفتش تحظیالت تكمیلي داوشكذٌ اسايٍ ومبيذ. پس اص تبيیذ مذيش 

يك وبمٍ اتًمبسیًن اداسي ثشاي تحظیالت تكمیلي داوشكذٌ، دسخًاست داوشجً حذاکثش ظشف سٍ سيص کبسي اص طش

دس ايه طًست کلیٍ دسيس ثجت وبمي ثٍ طًست حزف تشمي مذيشيت تحظیالت تكمیلي داوشگبٌ اسسبل شذٌ ي 

 ثشاي داوشجً مىظًس خًاَذ شذ.

 سبيش وكبت ي ششايط ثٍ ششح صيش است:
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 حزف تشم استفبدٌ تًاوذ اص مشخظي تحظیلي يب داوشجً دس طًل ديسٌ تحظیلي خًد تىُب يک ویمسبل مي

 ومبيذ.

 شًد )مشخظي ثب احتسبة دس مشخظي تحظیلي يب حزف تشم جضي سىًات تحظیلي داوشجً محسًة مي

 سىًات(. 

 ثبشذ دس ايلیه ویمسبل يسيد ثٍ داوشگبٌ مجبص ومي يب حزف تشم دسخًاست مشخظي تحظیلي . 

  خًاَذ شذ ي َضيىٍ تشم پس اص دس طًستیكٍ داوشجً شُشيٍ پشداص ثبشذ، شُشيٍ تشم اص داوشجً اخز

 مشخظي تحظیلي ي يب حزف تشم ػًدت دادٌ وخًاَذ شذ.

  ًدس آخشيه تشم سىًاتي خًد مجبص ثٍ استفبدٌ اص مشخظي تحظیلي ي يب حزف  تحظیالت تكمیليداوشج

 ثبشذ.تشمي ومي

 اسشذ، اوجبم وبمٍ کبسشىبسي داوشجً دس صمبن مشخظي تحظیلي ي يب حزف تشم مجبص ثٍ دفبع اص پبيبن

 ثبشذ.آصمًن جبمغ  دکتشي، دفبع پیشىُبد سسبلٍ دکتشي ي دفبع سسبلٍ دکتشي ومي

  پذس، مبدس،  دسجٍ يکثشسسي مظبديك مشخظي ثذين احتسبة دس سىًات تحظیلي وظیش فًت ثستگبن(

-سيپضشكي ویبصمىذ استشاحت طًالوي مذت، ثیمب فشصوذ، َمسش، خًاَش ي ثشادس(، صايمبن، اوجبم جشاحي

َبي حبد سيحي ي سياوي، ثب اسايٍ مستىذات پضشكي ي ثیمبسستبوي کٍ ثٍ تبيیذ مشکض ثُذاشت ي مشکض 

 مشبيسٌ داوشگبٌ سسیذٌ ثبشذ، دس اختیبس کمیسیًن مًاسد خبص داوشگبٌ است. 

 

  سمان اجزا رويه -4

َبي مي ثبشذ ي دسخًاست ثٍ ثؼذ لبثل اجشاء 1365-66تشم ايل سبل تحظیلي  َبيثشاي کلیٍ دسخًاستايه سييٍ 

 شًد.َبي لجلي ثش اسبس سييٍ پیشیه اوجبم ميمشثًط ثٍ تشم




