
سمه تعالیاب  

 آییه وامٍ آمًزشی 

پیًستٍکارداوی ، کارشىاسی پیًستٍ ي وا ديرٌ َای   

( از تارید ابالغاالجرا الزم يزارت علًم ، تحقیقات ي فىايری  22/77/99  مًرخابالغیٍ  )   

مادٌ 7 : داًطدَ دس  ّش ًیوسال تحصیلی هی تَاًذ  حذالل 94 ٍ حذاوثش 27 ٍاحذ دسسی  اًتخاب وٌذ   

ٍاحذاست. 6ٍحذاوثش ٍاحذ هداص اًتخاتی دس دٍسُ تاتستاًی                         

هی تَاًذ   تعذ  دس ًیوسال تحصیلی  تاضذ 97  حذالل  ًیوسال   یه دس  داًطدَیی   اگش هعذل   : 9تبصرٌ 

ٍاحذ دسسی سا اخز ًوایذ. 24حذاوثش تا                           

ٍ  ًثاضذ( 97ول )ووتش اص  هعذل  صشف ًظش اص  داًطدَهی تَاًذ  تحصیلی   دس آخشیي ًیوسال : 2تبصرٌ 

ٍاحذ اخز ًوایذ. 24هطشٍعی تا                            

  هی تَاًذ    تاضذ تالی هاًذُ   دسسی  ٍاحذ  8   حذاوثش  داًطدَ تحصیل   اص  وِ دس ضشایغی   : 3تبصرٌ 

ّای هزوَس سا دس دٍسُ ّای تاتستاًی اًتخاب ًوایذ. ٍاحذ                            

 ّش ًیوسال تحصیلی )تِ خض آخشیي ًیوسال تحصیلی (  دس اتتذای اًتخاتی داًطدَ  ٍاحذّای : 7تبصرٌ 

  ٍاحذ دسسی تاضذ.دسصَستی وِ ٍاحذّای اًتخاتی یا تالیواًذُ  94تِ ّش دلیلی ًثایذ ووتشاص                           

تطخیص )تِ    داًطدَ  ُسادا  ص ا ج سٍ خا  هَخِ    یلدال   تِ تٌا  ،  ًیوسال  دس پایاى  داًطدَ                            

صیلی واهل تحذ.ایي ًیوسال تِ عٌَاى یه ًیوسال ٍاحذ دسسی تشس 94تِ ووتشاص «(هَسسِ»                           

دس سٌَات تحصیلی ٍی هحسَب هی ضَد.)اها تِ هٌظَس تشسسی ٍضعیت هطشٍعی یا هوتاصی                           

هحاسثِ   دسداًطدَ   ًیوسال تعذی  تا ًوشات دسٍس ایي ًیوسال   ٍاحذّای  داًطدَ،ًوشات                           

            هعذل دٍ ًیوسال هٌظَس خَاّذ ضذ(.                            
 

مادٌ  8 : دس صَستی  وِ داًطدَ  تشای فشاغت اص  تحصیل  تٌْا دٍ  دسس  ًظشی  تالیواًذُ  داضتِ  تاضذ، 

هی تَاًذ آى دٍ دسس سا تِ صَست هعشفی تِ استاد تگزساًذ.                            

ًثایذ )تا سعایت   ، سمف ٍاحذ دسس هعشفی تِ استاد هٌتْی تِ دٍسُ تاتستاى ضَدوِ دٍ  دس صَستی  :تبصرٌ 

      ٍاحذ دسسی تداٍص ًوایذ. 8( اص 7هادُ 3تثصشُ                   

مادٌ  9 : چگًَگی  ٍ تشتیة  اسائِ  ولیِ  دسٍس  ّش دٍسُ  تا  سعایت  پیص ًیاص  )تمذم  ٍ تاخش(   دسٍس  

. )عثك تشًاهِ دسسی هصَب (تشعْذُ ضَسای آهَصضی گشٍُ است                          

داًطدَ دس آخشیي ًیوسال تحصیلی ،اص سعایت همشسات هشتَط تِ پیص ًیاص )تمذم ٍ تاخش( دسٍس  :تبصرٌ 

       .هعاف است                  



مادٌ 93 :  حذاوثش  هذت  هداص تحصیل  دس  دٍسُ ّای واسداًی ٍ واسضٌاسی  ًاپیَستِ  2/5 سال  ٍ دس  

        )پٌح( سال است. 5دٍسُ ّای واسضٌاسی پیَستِ                              

 

 

 مادٌ 95 : حضَس داًطدَ دس توام خلسات دسس الضاهی است.

تا،  ٍیا دس خلسِ اهتحاى پایاى ًیوسال غیثت داضتِ تاضذ      خلسات 
  

  اگش داًطدَ دس دسسی تیص اص :تبصرٌ  

  هیطَد.تطخیص ضَسای آهَصضی هَسسِ آى دسس حزف              

داًطدَ ٍ تا دسخَاست ٍی اص  خَد  )الصم تِ روش است حزف دسس دس صهاًْای تعییي ضذُ ٍ تَسظ                  

ِ حضَسی تِ هذیشیت گشٍُ اًدام هی گشدد.(ععشیك سایت ٍیا هشاخ                     

 
 

 

مادٌ 98 : حذالل ًوشُ لثَلی دس ّش دسس 97 است ٍ هعذل  ًوشات داًطدَ دس ّش ًیوسال  تحصیلی  ًثایذ 

        تاضذ. 92ووتش اص                         

دسٍس   ًىٌذ ،چٌاًچِ دس ًیوسال ّای تعذی  دسس ًوشُ لثَلی وسة  داًطدَیی وِ دس یه یا چٌذ :تبصرٌ 

تگزساًذ ًوشُ لثلی اص واسًاهِ داًطدَ حزف هی ضَد ٍ دس هعذل ًیوسال  94فَق سا تا حذالل ًوشُ                   

          ًخَاّذ ضذ.فَق ٍ ول هحاسثِ                   

مادٌ 99 :  چٌاًچِ  هعذل  ًوشات  ّش ًیوسال  تحصیلی داًطدَ ووتش اص 92 تاضذ داًطدَ  دس آى ًیوسال   

هطشٍط تلمی هی ضَد . داًطدَی هطشٍط دس ًیوسال تعذ ) خض دس آخشیي ًیوسال تحصیلی (                           

.ٍاحذ دسسی سا ًذاسد 94حك اًتخاب تیص اص                             

مادٌ 27 :  حذاوثش ًیوسال ّای هطشٍعی  هداص  دس  دٍسُ واسداًی ٍ  واسضٌاسی ًاپیَستِ 2 ًیوسال ٍ  دس 

                         دٍسُ واسضٌاسی  پیَستِ 3 ًیوسال اعن  اص  هتَالی یا  هتٌاٍب است . دس هَاسدی  وِ  هعذل  ول 

تا صهاًی وِ دس ًیوسال ّای تعذی   سٌَات هداص هیتَاًذ  دس سمف،  یا تاالتش تاضذ  92  داًطدَ                         

هطشٍط ًطَد ،تِ تحصیل اداهِ دّذ دس غیش ایي صَست اص تحصیل هحشٍم هیطَد.                           

مادٌ 29 :  داًطدَ هی تَاًذ دس دٍسُ واسداًی یا واسضٌاسی  ًاپیَستِ  یه ًیوسال  ٍ دس  دٍسُ  واسضٌاسی   

                          پیَستِ دٍ ًیوسال اص هشخصی تحصیلی استفادُ ًوایذ.  

هشخصی   صذٍس  تِ ًسثت  داًطدَ   تحصیل  هذت هداص  سمف  تا سعایت  هی تَاًذ «هَسسِ»  :9تبصرٌ 

تحصیلی ٍی تصوین تگیشد.                      

احتساب دس سٌَات   ٍ تذٍى  دٍ ًیوسال تحصیلیداًطدَ   صایواى هشخصی  هداص حذاوثش هذت  : 2تبصرٌ 

تحصیلی است.                        

ٍ ضَسای  « هَسسِ»پضضه هعتوذ  تاییذ  دس صَست پضضىی داًطدَ ،  هداص هشخصیهذت   : 3تبصرٌ 

   . آهَصضی ،دٍ ًیوسال تحصیلی ٍ تذٍى احتساب دس سٌَات تحصیلی است                      

مادٌ 22 : داًطدَیاى هطوَل تحصیل  سایگاى  ، د س  صَست  عذم وسة ًوشُ لثَلی ،دس ّش  دسس   یا 

دسس ،تشای اًتخاب هدذد آى دسس ، هَظف تِ پشداخت ّضیٌِ هشتَط هغاتك تعشفِ هصَب ّستٌذ.  حزف  



مادٌ 23 : عذم  ثثت ًام داًطدَ  دس ّش ًیوسال تحصیلی  )تذٍى وسة اخاصُ اص »هَسسِ«(  اًصشاف اص 

تحصیل هحسَب هی ضَد.                             

اص تحصیل تشعْذُ ضَسای آهَصضی   هٌصشف  داًطدَیتصوین گیشی دس هَسد تاصگطت تِ تحصیل  :تبصرٌ 

  هَسسِ است.                  

 

مادٌ 24 : داًطدَیی وِ لصذ اًصشاف اص تحصیل  داضتِ تاضذ، تایذ   دس خَاست خَد سا تِ اداسُ آهَصش 

تماضای اًصشاف  ضشٍع ًیوسال تعذی ،  فمظ تشای یه تاس تا ایي داًطدَ هداص است ، تسلین وٌذ.  «هَسسِ»

 خَد سا پس تگیشد. دس غیش ایي صَست پس اص اًمضای ایي هْلت حىن اًصشاف ٍی اص تحصیل صادس هی ضَد.

 

 
 

مادٌ 25 : داًطدَی دٍسُ  واسداًی ٍ واسضٌاسی  پیَستِ  تا  داضتي ضشایظ  صیش هی تَاًذ  اص یه  سضتِ  یا 

گشایص تِ سضتِ یا گشایص دیگش تحصیلی دس آى گشٍُ آصهایطی یا دس یه دٍسُ آصهایطی دیگش ٍ                            

دس ّواى هَسسِ تغییش سضتِ یا گشایص دّذ :                              

. «هَسسِ»ٍخَد سضتِ یا گشایص هَسد تماضای داًطدَ دس ّواى  الف(  

. )دس سال پزیشش(« هَسسِ»ووتش ًثَدى ًوشُ اوتساتی داًطدَ دس آصهَى سشاسشی اصًوشُ وطَسی آى سضتِ یا گشایص دس  ب(  

. ًذُاتالیواهىاى اداهِ تحصیل داًطدَ دس سٌَات هداص  ج(  

. هَافمت گشٍُ آهَصضی ٍ تاییذ ضَسای آهَصضی هَسسِ د(  

داًطدَدسّش دٍسُ تحصیلی فمظ یه تاس هی تَاًذ تاسعایت ضشاط فَق،تغییش سضتِ یا گشایص دّذ. :تبصرٌ   

مادٌ 26 :  تغییش  سضتِ دس  دٍسُ واسضٌاسی ًاپیَستِ  هوٌَع  است. اها  تغییش گشایص  تا داضتي  ضشایظ ٍ 

  . اهىاى پزیش است 25ضَاتظ روش ضذُ دس هادُ                            

مادٌ 29 :   دسٍسی وِ  داًطدَ دس سضتِ یا  گشایص  لثلی  گزساًذُ است ، دس گشٍُ  آهَصضی سضتِ  خذیذ 

تا  گشٍُ آهَصضی ، تطخیص   هی ضَد وِ تِ  پزیشفتِ   دسٍسی اص ٍی  ٍ فمظ  هی ضَد ٍ هعادل ساصی   تشسسی

اص آى   ًٍوشُ ّش یهداضتِ تاضذ  )عثك تشًاهِ دسسی هصَب(  اضتشان هحتَایی یا گشایص خذیذ ،دسٍس سضتِ 

ٍ   ول دس هعذل   احتساب  تا ًوشُ آًْا  پزیشفتِ ضذُ ٍ  دسٍس  فمظ  دس ایي صَست ًثاضذ .  92دسٍس ووتش اص 

. سٌَات دس واسًاهِ داًطدَ ثثت ٍ تالی هی هاًذ  

 مادٌ 37 : تاسیخ فشاغت اص تحصیل داًطدَ  سٍصی است وِ  آخشیي ًوشُ  لغعی دسس داًطدَ د س آهَصش  هَسسِ  ثثت   هی ضَد.

مادٌ 39  : تِ داًطدَیی وِ ولیِ ٍاحذّای دسسی دٍسُ سا تا هیاًگیي  حذالل 92 گزساًذُ تاضذ . حسة    

هَسد هذسن تحصیل واسداًی ،واسضٌاسی پیَستِ یا واسضٌاسی ًاپیَستِ اسائِ هی ضَد.                          

 تِ ٍی ًیوسال   یه تٌْا   تشساًذ 92 تِ  سا هعذل خَد  هداص تحصیل ًتَاًذ   هذت  عَلوِ داًطدَ دس  دس صَستی   :تبصرٌ 

ٍ  تشساًذ 92الل ٍاحذ اص دسٍس دٍسُ ، هیاًگیي ول دسٍس خَد سا تِ حذ 27دادُ هی ضَد تا تا اخز هدذد حذاوثش   فشصت

   هذسن تحصیلی دٍسُ سا دسیافت وٌذ؛دس غیش ایي صَست اص تحصیل هحشٍم هی ضَد.

 

ماجد یل درمیان                     مدیر گريٌ معماری  


