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  شیًٌ وامٍ اجزایی وحًٌ پذیزش ي معادلساسی دريس 

 داوشجًیان مُمان، اوتقالی، تغییز رشتٍ، اوصزافی، اخزاجی ي فارغ التحصیل 

 

 ٍمقدم 

           اس آًجایی کِ هؼادلساسی ٍ پذیزش ٍاحذّای درسی داًطجَیاًی کِ قثالً در سایز داًطگاُ ّا  ٍ در رضتِ ّای 

 1393هزتثظ یا غیز هزتثظ تا رضتِ فؼلی خَد هَفق تِ گذراًذى آى ّا ضذُ اًذ،  تز اساس آییي ًاهِ آهَسضی سال 

تز ػْذُ گزٍُ ّای آهَسضی ٍتزاساس هػَتات ضَرای آهَسضی داًطگاُ است، ایي ضیَُ ًاهِ تزای سزػت تخطیذى 

 .ٍیکساى ساسی  رًٍذ پذیزش درٍس، تْیِ ضذُ است

 ٍَدف تُیٍ شیًٌ وام: 

 ًحَُ پذیزش ٍ تغثیق درٍس داًطجَیاى هْواى، اًتقالی، تغییز رضتِ، اًػزافی، اخزاجی ٍ فارؽ التحػیل  .1

 .هطخع کزدى داًطگاُ ّا ٍ هَسساتی کِ پذیزش درٍس اس آى داًطگاُ ّا تالهاًغ است .2

 .هطخع کزدى ًَع درٍسی کِ  پذیزفتِ هی ضَد .3

 .پذیزفتِ هی ضًَذ (اختػاغی ٍ ػوَهی )هطخع کزدى ًوزُ ّایی کِ در ّزیک اس اًَاع درٍس .4

  .هطخع کزدى هذت سهاى اػتثار ریشًوزُ ّایی کِ داًطجَیاى قثالً گذراًذُ اًذ  .5

 دامىٍ شمًل: 

 . استدر هقغغ کارضٌاسی  تِ تؼذ93-94پذیزفتِ ضذگاى سال تحػیلی  ضاهلایي ضیَُ ًاهِ 

 شزایط پذیزش ي  معادلساسی : 

 ارائِ درخَاست داًطجَتِ آهَسش داًطکذُ  در قالة فزم ّای هزتَط .1

 .داًطگاُ قثلی داًطجَ اس داًطگاُ ّای هؼتثز ٍ تاییذ ضذُ ٍسارت ػلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری تاضذ .2

 .ریشًوزُ ّای داًطجَ اس سَی داًطگاُ هثذا تاییذ ضذُ  ٍ هْز هذیزیت خذهات آهَسضی داًطگاُ را داضتِ  تاضذ .3

 ٍاحذّای گذراًذُ ضذُ تا تزًاهِ آهَسضی هػَب ضَرای ػالی تزًاهِ ریشی ٍسارت ػلَم در ّز رضتِ تحػیلی تغاتق  .4

 .داضتِ تاضذ

 . حذاقل ّطتاد درغذ هحتَای درس هَرد ًظز در رضتِ قثلی تا درٍس رضتِ فؼلی تغاتق داضتِ تاضذ .5

 هَافقت هذیز گزٍُ آهَسضی   .6

 (هغاتق تزًاهِ آهَسضی رضتِ هزتَط )ًوزُ درٍس پذیزفتِ ضذُ تِ هٌظَر رػایت حذًػاب تؼذاد ٍاحذّا  .7

 .در هیاًگیي ًیوسال ٍ کل هحاسثِ خَاّذ ضذ
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    پذیزش دريس فارغ التحصیالن سىًات قبل ي داوشجًیان  اوصزافی ي اخزاجی

  

 داوشگاٌ عالمٍ طباطباییشزایط پذیزش دريس داوشجًیان فارغ التحصیل ، اخزاجی ياوصزافی  .1

      ارائِ ریشًوزُ ّای تاییذ ضذُ پس اس تسَیِ حساب کاهل تا اهَر هالی، اهَر داًطجَیی ٍ خزیذ آهَسش  .1-1

 رایگاى

 . اس دریافت هذرک ٍریش ًوزات قثلی ًگذضتِ تاضذتیص اسچْار سال .1-2

 . تاضذ ( ٍاحذ درسی40 ) درغذ اس ٍاحذّای دٍر30ًُثایذ تیص اس         تؼذاد درٍس پذیزفتِ ضذُ  .1-3

 تزرسی ریشًوزُ ّا تَسظ  داًطکذُ ٍ هذیز گزٍُ آهَسضی   .1-4

 .ًوزُ ّای درٍس پذیزفتِ ضذُ در هیاًگیي کل ٍ ٍاحذّای اخذ ضذُ ٍ گذراًذُ هحاسثِ هی گزدد .1-5

 . قاتل پذیزش است تِ تاال10ًوزُ درٍس تا  .1-6

 . درٍس قاتل پذیزش در سَاتق تحػیلی ثثت هی گزدد .1-7

 . یک ًیوسال اس عَل سٌَات هجاس داًطجَ کسز خَاّذ ضذ  ٍاحذ پذیزفتِ ضذ20ُ تا 12ّز         تِ اسای  .1-8

 

          شزایط پذیزش دريس داوشجًیان فارغ التحصیل ، اخزاجی ياوصزافی سایز داوشگاٌ َا -2

فقظ ریشًوزُ ّای داًطگاُ ّای تاییذ ضذُ ٍسارت ػلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری کِ تػَرت حضَری  .2-1

 .گذراًذُ ضذُ اًذ قاتل تزرسی است

 . اس دریافت هذرک ٍریش ًوزات قثلی ًگذضتِ تاضذتیص اسچْار سال .2-2

درٍس گذراًذُ ضذُ قثلی اس ًظز تؼذاد ٍاحذ درسی کوتز اس تؼذاد درٍس دٍرُ ٍ رضتِ جذیذ  .2-3

 .ًثاضذ

 . تاضذ ( ٍاحذ درسی40 )درغذ اس ٍاحذّای دٍر30ًُثایذ تیص اس تؼذاد درٍس پذیزفتِ ضذُ  .2-4

اػن اس )ریشًوزُ ّای ارائِ ضذُ تایذ تَسظ داًطگاُ هثذا تاییذ ضذُ ٍ پس اس تسَیِ حساب  .2-5

ٍ تا هْزٍ اهضای هذیزیت خذهات آهَسضی داًطگاُ  (پزداخت آهَسش رایگاى ٍ تسَیِ اهَر هالی 

 . هثذا، ارائِ ضَد

 ٍ تػَرت حضَری داًطجَ دٍلتی دٍرُ ّای رٍساًِ ٍضثاًِ کِ اس عزیق آسهَى سزاسزیاسداًطگاُ ّای  .2-6

 .  قاتل پذیزش است تِ تاال14ًوزُ    ٍ درٍس اختػاغی تا  تِ تاال12ًوزُ هی پذیزًذ، درٍس ػوَهی تا 

داًطجَ هی پذیزًذ  فقظ داًطگاُ ّای تاییذ ضذُ ٍسارت ػلَم کِ تِ غَرت حضَری اس سایز .2-7

 .قاتل پذیزش است تِ تاال 12ًوزُ درٍس ػوَهی تا 

، یک ًیوسال اس عَل سٌَات هجاس داًطجَ کسز خَاّذ   ٍاحذ پذیزفتِ ضذ20ُ تا 12ّز تِ اسای  .2-8

 .ضذ
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 ٍاحذ 14ّز   پذیزفتِ هی ضَد ٍ تِ اسای  تِ تاال14ًوزُ  درٍس  ػوَهی  تا ،اس هزاکش تزتیت هؼلن .2-9

 پذیزفتِ ضذُ یک ًیوسال اس عَل هذت سٌَات هجاسکسز هی گزدد ٍ ًوزُ ّای درٍس پذیزفتِ درسی

 .ضذُ در هیاًگیي کل هحاسثِ ًوی گزدد

  ٍپذیزش دريس تغییز رشت 

 (بیه داوشکدٌ ای یا درين داوشکدٌ ای  داوشگاٌ عالمٍ طباطبایی )تغییز رشتٍ داخلی  -3

 ( ٍاحذ گذراًذُ تاضٌذ12حذاقل)پس اس یک ًیوسال تحػیلی     ارائِ درخَاست تغییز رضتِ تَسظ داًطجَ .3-1

 در رضتِ اٍلیِحذاکثز پس اسسِ ًیوسال ٍ

 هَافقت تا تغییز رضتِ پس اس عی هزاحل هزتَط عثق هقزرات آهَسضی  .3-2

 اػالم تغییز رضتِ تِ داًطکذُ تِ ّوزاُ هذارک ٍ ضوارُ داًطجَیی  جذیذ .3-3

 ثثت اعالػات ٍ هطخػات داًطجَ در ضوارُ داًطجَیی جذیذ .3-4

تزرسی ٍ کٌتزل ریشًوزُ ّای رضتِ قثلی داًطجَ تَسظ کارضٌاس آهَسش ٍ تاییذ ٍاحذّای  .3-5

 پذیزفتِ ضذُ اس رضتِ قثلی تَسظ هذیز گزٍُ آهَسضی 

ٍاحذّای پذیزفتِ ضذُ تایذ ّطتاد درغذ اضتزاک هحتَایی تا درٍس رضتِ جذیذ داضتِ تاضذ ٍ اس  .3-6

 .ًظز تؼذاد ٍاحذ کوتز اس ٍاحذّای درٍس رضتِ جذیذ ًثاضذ

 . قاتل پذیزش است تِ تاال10ًوزُ درٍس تا  .3-7

 ثثت درٍس پذیزفتِ ضذُ در ضوارُ داًطجَیی جذیذ .3-8

 .یک ًیوسال اس سٌَات تحػیلی هجاس داًطجَ کسز هی گزدد  ٍاحذ پذیزفتِ ضذ12ُّز         تِ اسای  .3-9

 آهَسش رایگاى داًطجَیاى رٍساًِ  ٍ سٌَات تحػیلی داًطجَیاى رٍساًِ ٍ ضثاًِ اس اتتذای سال  .3-10

 .ٍرٍد تِ داًطگاُ هحاسثِ هی ضَد

 . داًطجَ هَظف است در سٌَات هجاس تاقیواًذُ  پس اس تغییز رضتِ فارؽ التحػیل گزدد .3-11

 

 اوتقال تًام با تغییز رشتٍ اس سایز داوشگاٌ َا  -4

 12حذاقل)پس اسیک ًیوسال تحػیلیارائِ درخَاست اًتقال تَام تاتغییزرضتِ تَسظ داًطجَحذاقل  .4-1

  در رضتِ اٍلیِحذاکثز پس اسسِ ًیوسالٍ  (ٍاحذ گذراًذُ تاضٌذ

تزرسی تقاضای اًتقال تَام تا تغییزرضتِ داًطجَیاى سایز داًطگاُ ّا در کویسیَى هَارد  .4-2

 خاظ داًطگاُ ٍ گزٍُ آهَسضی هزتَط در داًطکذُ هقػذ

 . درخَاست اًتقالی، در غَرت ٍجَد داًطجَیاى ّن ٍرٍدی در آى رضتِ تزرسی هی گزدد .4-3

در غَرت هَافقت عثق  هقزرا ت آهَسضی داًطگاُ، ایي هَافقت تِ داًطگاُ هثذا ٍ داًطکذُ  .4-4

 .هقػذ در داًطگاُ ػالهِ عثاعثایی اػالم هی گزدد
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 اػالم اًتقال  تِ داًطکذُ تِ ّوزاُ هذارک ٍ ضوارُ داًطجَیی  جذیذ .4-5

 ثثت اعالػات ٍ هطخػات داًطجَ در ضوارُ داًطجَیی جذیذ .4-6

تزرسی ٍ کٌتزل ریشًوزُ ّای رضتِ قثلی داًطجَ تَسظ کارضٌاس آهَسش ٍ تاییذ درٍس  .4-7

 پذیزفتِ ضذُ اس رضتِ قثلی تَسظ هذیز گزٍُ آهَسضی 

ٍاحذّای پذیزفتِ ضذُ تایذ ّطتاد درغذ اضتزاک هحتَایی تا درٍس رضتِ جذیذ داضتِ تاضذ  .4-8

 .ٍ اس ًظز تؼذاد ٍاحذ کوتز اس ٍاحذّای درٍس رضتِ جذیذ ًثاضذ

 . قاتل پذیزش است تِ تاال12ًوزُ درٍس تا  .4-9

 .ثثت درٍس پذیزفتِ ضذُ در ضوارُ داًطجَیی جذیذ .4-10

 .یک ًیوسال اس سٌَات تحػیلی هجاس داًطجَ کسز هی گزدد ٍاحذ پذیزفتِ ضذُ 12ّز  تِ اسای  .4-11

 آهَسش رایگاى داًطجَیاى رٍساًِ ٍ سٌَات تحػیلی داًطجَیاى رٍساًِ ٍ ضثاًِ اس اتتذای  .4-12

 .سال ٍرٍد تِ داًطگاُ هحاسثِ هی ضَد

 .  فارؽ التحػیل گزددسٌَات هجاس تاقیواًذُداًطجَ هَظف است در  .4-13

  پذیزش دريس اوتقالی 

 پس اس میُماوی در داوشگاٌ عالمٍ طباطبایی با وظز سایز داوشگاٌ َای داخلاوتقال داوشجً یان اس  -5

 کمیسیًن مًارد خاص داوشگاٌ 

  در ایي داًطگاُپس اس دٍ ًیوسال هْواًیارائِ درخَاست اًتقال تَسظ داًطجَ  .5-1

 ارسال ریشًوزُ ّای تزم تِ تزم داًطجَیاى هْواى  تِ داًطگاُ هثذا قثل اس اًتقال  .5-2

هَافقت تا اًتقال داًطجَ در کویسیَى تزرسی هَارد خاظ داًطگاُ ٍ دریافت هذارک  .5-3

 تحػیلی اس داًطگاُ هثذا 

تزرسی کاهل ریشًوزُ ّای داًطگاُ هثذا اس لحاػ ثثت کلیِ ًیوسال ّا ٍ درٍس اخذ ضذُ در  .5-4

 اس لحاػ ًوزُ ٍ تؼذاد ٍاحذ درٍس  (تِ غَرت هْواى)ایي داًطگاُ

ثثت کلیِ درٍسی کِ تِ غَرت هْواى در ایي داًطگاُ گذراًذُ در سَاتق تحػیلی داًطجَ  .5-5

 ( درٍسی کِ در ایي داًطگاُ هْواى تَدُ است قاتل پذیزش است تِ تاال10 ًوزُ ّای)

 .، تا تاییذ هذیز گزٍُ آهَسضی قاتل پذیزش است تِ تاال12ًوزُ درٍس داًطگاُ هثذا تا  .5-6

 ًوزات هزدٍدی ٍدرٍسی کِ هذیز گزٍُ تا پذیزش آى ّا هخالفت کزدُ تِ ػٌَاى پذیزفتِ  .5-7

 .ًطذُ در کارًاهِ داًطجَثثت هی گزدد

 .کلیِ درٍس ثثت ضذُ  در ضوارش ٍاحذ اخذ ضذُ ٍ  گذراًذُ  ًیوسال ٍ کل هحاسثِ هی گزدد .5-8

 . ًوزُ ّا در هحاسثِ هطزٍعی داًطجَ لحاػ  هی گزدد .5-9

 . ًوزُ ّای پذیزفتِ ضذُ ٍپذیزفتِ ًطذُ در هحاسثِ  هیاًگیي ًیوسال ٍ کل هَثز است .5-10
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 .درٍس ٍ ًیوسال ّای ثثت ضذُ در سٌَات تحػیلی ٍ آهَسش رایگاى داًطجَ هحاسثِ هی گزدد .5-11

داًطجَ هَظف است  پس اس اًتقال تِ داًطگاُ ػالهِ عثاعثایی در عَل سٌَات هجاس تحػیل،  .5-12

 .کلیِ ٍاحذّای تاقیواًذُ را تگذراًذ

 اوتقال داوشجً یان داوشگاٌ َای خارج اس کشًر بٍ داوشگاٌ عالمٍ طباطبایی -6

هَافقت تا اًتقال داًطجَ اس خارج کطَر ٍ دریافت هذارک ٍ ریشًوزُ ّای تاییذ ضذُ تَسظ  .6-1

 ٍسارت هتثَع 

تزرسی ریشًوزُ ّا تَسظ هذیز گزٍُ ٍ ضَرای آهَسضی داًطکذُ اس لحاػ ًحَُ هحاسثِ ًوزُ  .6-2

 ّا ٍ ٍاحذ ّا ٍ ػٌاٍیي درٍس، هغاتق تا سزفػل ّای هػَب  رضتِ تحػیلی

  ثثت درٍس قاتل پذیزش در سَاتق تحػیلی داًطجَ  .6-3

 . تا تاییذ هذیز گزٍُ قاتل پذیزش است تِ تاال12ًوزُ کلیِ درٍس تا  .6-4

 یک ًیوسال اس عَل سٌَات هجاس داًطجَ کسز   ٍاحذ پذیزفتِ ضذ20ُ تا 12 ّز تِ اسای .6-5

 .خَاّذ ضذ

 پذیزش دريس مُماوی 

 داوشجًیان داوشگاٌ عالمٍ طباطبایی میُمان در سایز داوشگاٌ َا -7

پس اس دریافت ریشًوزُ ّای تاییذ ضذُ اػن اس تکذرس ٍ یا ًیوسال کاهل اس سایز  .7-1

توام ًوزُ ّا اػن اس قثَل داًطگاُ ّا، در غَرت هغاتقت تا درٍس هٌذرج در فزم هْواًی،

 . در سَاتق تحػیلی داًطجَ ثثت هی گزددٍ هزدٍد

 .درٍس ثثت ضذُ  در ضوارش ٍاحذ اخذ ضذُ ٍ  گذراًذُ  ًیوسال ٍ کل هحاسثِ هی گزدد .7-2

 . ًوزُ ّا در  هطزٍعی ًیوسال هحاسثِ  هی گزدد .7-3

 . ًوزُ ّا در هیاًگیي ًیوسال ٍ کل هَثز هی تاضذ .7-4

در سٌَات تحػیلی  (غیز اس تاتستاى )در غَرت هْواًی تِ غَرت یک ًیوسال تحػیلی  .7-5

 .ٍ آهَسش رایگاى داًطجَ هحاسثِ هی گزدد

 

  ایي ضیَُ ًاهِ تزای کلیِ داًطکذُ ّا السم االجزا ًٍظارت تز حسي اجزای آى تز ػْذُ هؼاًٍت آهَسضی

 .داًطگاُ است

 

 

 .   تصًیب شدٌ ي بزای اجزا ابالغ می گزدد14/9/94  شًرای آمًسشی داوشگاٌ مًرخ 488ایه شیًٌ وامٍ در جلسٍ 


