
 تعالی بسمه

 

 بوعلی سینا دانشگاه کارشناسی فرعی دوره های آیین نامه

 

 مقدمه

 

 ٍ سَ یک اس داًش آهَختگاى تزای کار تاسار در جذیذ فزٌّگی، اجتواعی ٍ ًیاسّای ًیاسّای تِ تَجِ تا

 اصلی تحصیلی رشتِ اس غیز تا رشتِ آشٌایی تِ کارشٌاسی دٍرُ داًشجَیاى اس تزخی عالقِ هٌذی ّوچٌیي

گزدد. تز ایي اساس فزاگیزی هْارتْای ٍیژُ در یک دٍرُ هٌسجن تیش اس پیش احساس هی ضزٍرت خَد،

هعاًٍت  اساس ایي تز آییي ًاهِ است. ایي چارچَب در فزعی ّایدٍرُصذد راُ اًذاسی  رد تَعلی سیٌا داًشگاُ

 ارائِ تِ اقذام داًشگاُ، آهَسشی ختلفه هزاکش ٍ ّاداًشکذُ آهَسشی داًشگاُ تِ عٌَاى هجزی دٍرُ تا ّوکاری

 .ز ًوَدُ استتَاًوٌذت آهَختگاىداًش تزتیت ّذف تا فزعی ّایدٍرُ

 

تا  دٍرُ هجزی هزکش تَسط آى تعذاد ٍ است ٍاحذ 24 تا81 تیي فزعی ّایدٍرُ ٍاحذّای تعذاد : 1 ماده

 6 فزعی دٍرُ ٍ داًشجَ اصلی رشتِ تیي هشتزک ٍاحذ تعذاد حذاکثز. هیشَد تعییي هزتَطِ داًشکذُ ّوکاری

 .شذ ًخَاّذ هحسَب اصلی رشتِ اختیاری ٍاحذّای جشء فزعی دٍرُ ٍاحذّای سایز ٍ است ٍاحذ

 

، یک ًیوسال تِ سقف هجاس سٌَات تحصیل فزعی ٍاحذ اس درٍس دٍرُ 82تِ اسای گذراًذُ حذاقل :  2ماده 

در ّز صَرت تزاتز آییي ًاهِ آهَسشی سٌَات هاساد تز سقف هجاس، هشوَل پزداخت  .رشتِ اصلی اضافِ هیگزدد

 شْزیِ در غالة شثاًِ هی تاشذ.

 

  .است 81  تَعلی سیٌا داًشگاُ فزعی ّایدٍرُ تِ ٍرٍد هتقاضی داًشجَی کل هعذل حذاقل : 3 ماده

 88 اس ٍی تحصیلی سٌَات یا شَد 82 اس کوتز داًشجَ تزم هعذل تحصیلی، ًیوسال 2 اس تیش در چٌاًچِ

 .شَدًوی صادر فزعی دٍرُ گَاّی اس دٍرُ خارج ٍ شَد، تیشتز ًیوسال

 تزًاهِ ریشی شَرای در تصَیة ٍ پیشٌْاد اس پس فزعی، ّایدٍرُ تزًاهِ تغییز ٍ اجزا طزاحی، : 4 ماده

  داًشکذُ آى آهَسشی هعاٍى ٍ است هزتَطِ داًشکذُ تا ّوکاری دٍرُ هجزی هزکش عْذُ تِ داًشگاُ آهَسشی

 .تَد خَاّذ دٍرُ داًشجَیاى راٌّوای استاد



 ّایدٍرُ اس یکی در ًامثثت هتقاضی پٌجن ًیوسال پایاى تا دٍم ًیوسال پایاى اس هیتَاًذ داًشجَ : 5 ماده

  تاشذ. داًشگاُ فزعی

 ًیاسّایپیش رعایت ضوي تتَاًٌذ داًشجَیاى کِ تاشذ ایگًَِتِ تایذ فزعی دٍرُ اجزای ٍ طزاحی : 6 ماده

 .ٌذًتگذرا تحصیل هجاس سٌَات در را فزعی دٍرُ ٍ اصلی رشتِ ٍاحذّای یتواه درٍس،

شْزیِ تز اساس  شْزیِ پزداخت هشوَل فزعی دٍرُ درٍس اخذ تاتت فزعی ّایدٍرُ داًشجَیاى : 7 ماده 

 کارًاهِ در ی گذراًذُ دٍرٍُاحذّا دّذ اًصزاف فزعی دٍرُ اس داًشجَ کِ صَرتی در .ّستٌذ داًشگاُ ًَتت دٍم

 .است فزعی دٍرُ اس شذُ اخذ ٍاحذّای شْزیِ پزداخت تِ هَظف داًشجَ ٍ هاًذهی تاقی داًشجَ

داًشجَیاى دارای رتثِ ّای اٍل تا سَم در هیاًگیي ًوزات ًیوسال تحصیلی، اس پزداخت شْزیِ دٍرُ   تبصره:

 ذ.فزعی در ًیوسال تعذ هعاف خَاٌّذ ش

سقف ٍاحذّای هجاس  رعایت جولِ اس داًشگاُ آهَسشی هقزرات کلیِ تاتع فزعی ّایدٍرُ داًشجَیاى : 8 ماده

 .ّستٌذ 2تا رعایت هادُ  تحصیلی سٌَات در ًیوسال ٍ

 تاشٌذ.درٍس دٍرُ فزعی هشوَل حذف اضطزاری ًوی تبصره:

 هحاسثِ داًشجَ کل هعذل ٍ تزم هعذل در اها هیشَد درج داًشجَ کارًاهِ در فزعی دٍرُ ٍاحذّای : 9 ماده

   شَد.ًوی

 در ّوشهاى تَاًٌذًوی ایرشتِ دٍ داًشجَیاى. ذکٌ شزکت ذهیتَاً فزعی دٍرُ یک در تٌْا داًشجَ : 10 ماده

 .کٌٌذ شزکت فزعی دٍرُ

 .شَدهی اعطا داًشجَ تِ دٍرُ هجزی هزکش تَسط فزعی دٍرُ گذراًذى گَاّی فزعی، دٍرُ پایاى در : 11 ماده

 .شَدهی اعطا ٍ صادر اصلی رشتِ در آهَختگیداًش اس پس صزفاً گَاّی ایي

تذیْی است هْواًی  .تاشذ شذُ گذراًذُ تَعلی سیٌا داًشگاُ در تایستی فزعی دٍرُ درٍس کلیِ  :12 ماده

 اهکاى پذیز ًیست.سایز داًشگاّْا درٍس ایي دٍرُ تِ 

 دٍرُ تِ آسهَى تذٍى ٍرٍد ،آهَسشی تزتز ّایرتثِ تعییي در فزعی ّایدٍرُ درٍس ًوزات : 13 ماده

 تذٍى تاثیز است.استعذاد درخشاى  دفتز ّذایت تسْیالتتْزُ هٌذی اس  ٍ ارشذ کارشٌاسی

 

به  3/11/97تاریخ  بهشورای برنامه ریسی آموزشی  13 تبصره در جلسه 2و  ماده 13آیین نامه در این 

 تصویب رسید.


