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بِ تغییز هحل تحصیل خَد باشذ ، هی تَاًدذ بدا تَافد     ًاگشیز در هَاردی کِ داًشجَ ، بغَر هَقت     46هادُ 

 ْواى ، هحل تحصیل خَد را بغَر هَقت بزای هذت هؼیي تغییز دّذ . یداًشگاّْای هبذاء ٍ هقصذ بِ ػٌَاى داًشجَی ه

:ُرٍساًِ بِ شباًِ ، اس داًشگاّْای حضَری بِ غیزحضَری ، اس داًشدگاّْای   هیْواًی اس دٍرُ ّای  تبصز

 دٍلتی بِ غیزدٍلتی ٍ بزػکس هوٌَع است . 

 

هیْواى شذى داًشجَ در یک داًشگاُ ، هشزٍط بِ ایي است کِ داًشدجَ حدذاقل دٍ ًیولدا         46هادُ 

 تحصیلی خَد را در داًشگاُ هبذاء گذراًذُ باشذ . 

 

هیْواى شذى داًشجَ در یک داًشگاُ بزای گذراًذى یک یا چٌذ درس با هَافقت داًشگاّْای      44هادُ 

ٍاحذ کوتز باشذ ٍ جوغ ٍاحذّای درسی اخذ شدذُ   01هبذاء ٍ هقصذ ، بِ شزط آى کِ تؼذاد ٍاحذّای درسی هذکَر اس 

 شتز ًشَد ، بالهاًغ است . ٍاحذ بی 11ٍاحذ کوتز ٍ اس  01داًشجَ در داًشگاُ هبذا ٍ هقصذ در آى ًیولا  اس 

:ُچِ بِ صَرت تک درس ٍ چِ بِ صَرت توام ٍقت ْواى در داًشگاُ هقصذ یاًتخاب ٍاحذ داًشجَی ه  تبصز

 داًشگاُ هبذاء ٍ عب  شزایظ داًشگاُ هقصذ باشذ . هزبَط در آهَسشی گزٍُ بایلتی با اعالع 

 

داًشگاُ هی ) تک درس یا توام ٍقت ( ، در یک یا چٌذ ْواى یهبِ صَرت  تؼذاد ٍاحذّایی کِ داًشجَ    46هادُ 

 . ًوایذ درصذ کل ٍاحذّای دٍرُ تجاٍس  61گذراًذ ًبایذ اس 

ُْواى در داًشگاُ هقصذ هی گذراًذ ػیٌاً در کارًاهِ اٍ در یٍاحذّایی کِ داًشجَی ه  :46هادُ  0 تبصز

 هٌظَر هی گزدد . اٍ ًیولا  ٍ هیاًگیي کل داًشگاُ هبذاء ثبت هی شَد ٍ ًوزات آًْا در هحاسبات هیاًگیي 

ُهی باشذ . ٍاحدذّایی   01حذاقل ًوزُ قبَلی داًشجَی هیْواى در داًشگاُ هقصذ   : 46هادُ  1 تبصز

 گذراًذُ است بایذ هجذداً بگذراًذ .  01را کِ داًشجَ در داًشگاُ هقصذ با ًوزُ کوتز اس 

 

 َسظ داًشگاُ هبذاء صادر هی شَد .ْواى در ّز صَرت تیهذرک فزاغت اس تحصیل داًشجَی ه    46هادُ 

با تَجِ بِ شزایظ خاص تحصیل در ٍاحذّای بیي الولل داًشگاُ ّای ػلَم 

پششکی اس جولِ پذیزش داًشجَ بِ صَرت ًیوِ هتوزکش با اخذ شْزیِ ، 

رػایت ضَابظ خاص ایي ٍاحذّا در خصَص هزخصی تحصیلی، اًصزاف اس 

 جایی، هیْواًی ٍ تغییز رشتِ الشاهی است .تحصیل، اًتقا ، جاب


