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 دسط يٕسد َظش دس داَشگاِ اسائّ َشذِ تاشذ.     -1

 ايكاٌ يًٓاٌ شذٌ داَشجٕ دسداَشگآْاي ديگش ٔجٕد َذاشتّ تاشذ.   -2

 يك تاس ًَشِ سدي كغة كشدِ تاشذ. يٕسد َظش دسط دس داَشجٕ     -3

 )تّ جض دسٔط اختياسي ٔ جثشاَي( دٔسِ تاشذ. دسط يٕسد َظش اص دسٔط ضشٔسي     -4

ثثت دسط دس صياٌ اَتخاب ٔاحذ يا حزف ٔ اضافّ ٔ تش اعاط تقٕيى داَشگاْي دس َيًغال تحصيهي يشتٕطّ اَجاو  -5

 شٕد.

 داَشجٕ يٕظف اعت طثق تشَايّ صياٌ تُذي شذِ تٕعط يذسط يشتٕطّ تشاي اَجاو فؼانيت آيٕصشي يشاجؼّ ًَايذ. -6

ايتحاٌ دسط دس يحذٔدِ صياَي ايتحاَات َيًغال تحصيهي اخز دسط يؼشفي تّ اعتاد يطاتق تا تقٕيى  سيتشگضا -7

 داَشگاْي اَجاو شٕد.

دسصذ شٓشيّ آٌ دسط سا تش اعاط شٓشيّ  55يقشس گشديذ داَشجٕي سٔصاَّ دس صٕست اخز دسط يؼشفي تّ اعتاد  -8

 پشداخت ًَايذ. دٔسِ ْاي شثاَّ

دٔسِ كاسشُاعي يحاعثّ ٔ پشداخت خٕاْذ  ؼشفي تّ اعتاد ًْاَُذ دسط يؼشفي تّ اعتاد دسحق انضحًّ دسط ي -9

 شذ.

  

 ضمناً دانشجو موظف است:

 

پيٕعت ) دسخٕاعت اخز دسط  1دس تاصِ اَتخاب ٔاحذ يا حزف ٔ اضافّ يطاتق تقٕيى آيٕصشي داَشگاِ فشو شًاسِ  -1 

اَشكذِ ٔ ايٕس ياني جٓت ثثت َٓايي دس عيغتى گهغتاٌ تّ يؼشفي تّ اعتاد( سا كايم ًَٕدِ ٔ پظ اص تاييذ د

 تحصيالت تكًيهي داَشگاِ اسائّ ًَايذ. 

پيٕعت ) فشو  2فشو شًاسِ  پظ اص ثثت دسط دس عيغتى گهغتاٌ داَشجٕ تايغتي دس تاصِ ايتحاَات آٌ َيًغال -2

 ِ خٕد تحٕيم ًَايذ.ًَشِ يؼشفي تّ اعتاد( سا كايم ًَٕدِ ٔ جٓت اقذايات تؼذي تّ آيٕصػ داَشكذ

 

 در پايان آموزش دانشكده موظف است :

 

پيٕعت  2سٔصكاسي( فشو شًاسِ  15پظ اص اَجاو يشاحم فٕق، آيٕصػ داَشكذِ يٕظف اعت دس اعشع ٔقت ) حذاكثش 

سئيظ داَشكذِ )يا يؼأٌ آيٕصشي ٔ  يذسط يشتٕطّ ٔ تّ ًْشاِ تشگّ ايتحاَي تاييذ شذِ تٕعط سا

 شِ تّ تحصيالت تكًيهي داَشگاِ اسعال ًَايذ.جٓت ثثت ًَ پژْٔشي(

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

تشای دسط  )يقشسات آيٕصشي َظاو ياد گيشي انكتشَٔيكي دس يقطغ كاسشُاعي اسشذ 7-7تُذ (دعتٕسانؼًم اجشايي دس خصٕص 

 : يؼشفی تّ اعتاد

تٕاَذ دسٔط يٕسد َظش سا تّ  يي ْاي گزشتّ َشٕد، عال دسط يٕفق تّ كغة ًَشِ قثٕني دس َيى 2چُاَچّ داَشجٕ حذاكثش تا 

. دعتٕسانؼًم اجشايي يشتٕطّ تّ پيشُٓاد گشِٔ ٔ تأييذ شٕساي آيٕصشي يؤعغّ تّ صٕست يؼشفي تّ اعتاد يجذدا اخز ًَايذ

 ششح ريم يی تاشذ:

يلٕسد  انف( داَشجٕ تشاي اخز دسط يؼشفي تاعتاد تايغتي كهيّ دسٔط دٔسِ خٕد سا )اػى اص جثشاَي ٔ اصلهي( تلّ جلضر دسٔط

 تقاضا تشاي يؼشفي تاعتاد )حذ اكثش دٔ دسط( سا تا يٕفقيت گزساَيذِ تاشذ. 

( داَشجٕ تايغتي پظ اص يٕافقت شٕساي گشِٔ آيٕصشي تخصصي يشكض آيٕصشٓاي انكتشَٔيكي َغلثت تلّ ثثلت اخلز دسط ب

 يؼشفي تاعتاد تا پشداخت شٓشيّ ْاي يشتٕطّ )تّ طٕس كايم( اقذاو ًَايذ. 

غتي تا ًْاُْگي يشكض آيٕصشٓاي انكتشَٔيكي دس ايتحاٌ دسط يؼشفي تاعتاد اخز شذِ  تش اعاط صياَثُلذي ( داَشجٕ تايج

 اػالو شذِ تٕعط يشكض ششكت ًَايذ.

( داَشجٕ يي تٕاَذ دسط يؼشفي تاعتاد خٕد سا )حذ اكثش دٔ دسط( تّ ششط يٕافقت شٕساي گشِٔ آيٕصشلي تخصصلي يشكلض د

 سٔعي كّ ًَشِ سدي دس آَٓا گشفتّ اعت )اػى اص دسٔط جثشاَي ٔ يا اصهي( اتخاب ًَايذ.آيٕصشٓاي انكتشَٔيكي اص تيٍ د

 ( اَتخاب دسط تّ شكم يؼشفي تاعتاد )حذاكثش تشاي دٔ دسط( فقط يكثاس دس طٕل دٔسِ )تا سػايت تُذ ب( يجاص يي تاشذ.ِ

 

 

 مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه


