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کلیِ هزاحل دٍرُ دکتزی عووَهی دًذاًزشضو ی ف و     داًطجَ هی تَاًذ در ّز ًیوسال تحصیلی اس     22هادُ 

،  اخذ ًوایذخَد را حذف ٍ یا دٍ درس دیگز اخذ ضذُ پس اس ضزٍع ًیوسال ، حذاکثز دٍ درس  درهْلتی کوتز اس دٍ ّفتِ 

حذ ه زر ٍی اس  ، هطزٍط بز ایي کِ تعذاد ٍاحذّای اخذ ضذُیگز جابجا ًوایذ خَد را با دٍ درس دخذ ضذُ یا دٍ درس ا

 تجاٍس ً ٌذ .   51در هادُ 

 ُدٍ ّفتِ اٍل ّز درس بِ دلیل حذف ٍ اضافِ یا بِ ّز دلیول دیگوز   جلسات غیبت در  : 22هادُ  5تبصز

( هحاسبِ ٍ هفاد هادُ  51یي ضذُ در هادُ حذاکثز غیبت هجاس داًطجَ ) هیشاى تعی جشٍ، هجاس ًیست ٍ در صَرت پیص آهذ 

 .  هذکَر اجزا خَاّذ ضذ

 ُحذف ٍ اضافِ در تزم تابستاًی اه اى پذیز ًیست .  : 22هادُ  2تبصز 

 

پایواى   قبول اس  ّفتوِ   1پشض ی هی تَاًذ تا  دًذاى داًطجَ در هزاحل آهَسشدر صَرت اضطزار ،     22هادُ 

ٍ تاییوذ هعواٍى آهَسضوی     گزٍُ آهَسضی هزبَط پیطٌْادف   ی ی اس درسْای ًظزی خَد را با  هاًذُ ًیوسال تحصیلی

  ثاًیاً ًباضذٍ 51هیشاى تعییي ضذُ در هادُ غیبت داًطجَ در آى درس بیص اس   حذف کٌذ ، هطزٍط بز ایٌ ِ اٍالً داًط ذُ 

 کوتز ًطَد .  52ٍاحذ تعذاد ٍاحذّای باقیواًذُ ٍی اس 

 

تٌْا حذاکثز تا قبل اس ضزٍع اهتحاًات پایاى آى ًیوسال حذف کلیِ درسْای اخذ ضذُ در یک ًیوسال ،     22هادُ 

 .رتی هجاس است کِ بٌا بِ تطخیص ضَرای آهَسضی داًطگاُ ، داًطجَ قادر بِ اداهِ تحصیل در آى ًیوسال ًباضوذ  َر صد

ضذ . هحاسبِ یا عذم هحاسبِ ایي هزخصوی در  بزای داًطجَ هزخصی تحصیلی هحسَب خَاّذ ًیوسال آى در ایي صَرت 

  داًطجَ بِ عْذُ ضَرای آهَسضی داًطگاُ است . تحصیل سٌَات هجاس 

 ُحذف کلیِ درٍس اخذ ضذُ در دٍرُ تابستاًی حذاکثز تا قبل اس ضزٍع اهتحاًوات آى    : 22تبصزُ هاد

 دٍرُ با تاییذ ضَرای آهَسضی داًطگاُ اه اى پذیز است . 

 

 

 

 

 

 

 


