
 

:  نکات قابل ذکر

 .فبصلِ سهبى ثجت هَضَع پبیبى ًبهِ تب سهبى دفبع آى ًجبیذ کوتز اس یکسبل ثبضذ -1

ّفتِ قجل اس ضزٍع ثخص تَسظ داًطجَ ثِ آهَسش  2درخَاست هزخصی تحصیلی ثبیذ ثِ صَرت کتجی حذاقل  -2

عَاقت ًبضی اس . ثبضذهبُ هی  6هزخصی تحصیلی در دٍرُ کبرٍرسیحذاکثز هذت هجبس . اًطکذُ ارائِ گزددد

در هزحلِ  تحصیل داًطجَ جشٍ حذاکثز هذت هجبسُ داًطجَ ثَدُ ٍ هذت هزخصی تحصیلی هزخصی ثِ عْذ

 . کبرٍرسی هحسَة هی ضَد

 کل ٍاحذ ّبی% 40ًجبیذ اس  در یک یب چٌذ داًطگبُ هی گذراًذ احذ ّبیی کِ داًطجَ ثِ صَرت هیْوبىتعذاد ٍ -3

 .ًوبیذ تجبٍسپشضکی  دٍرُ  ( ٍاحذ 119)

حضَر داًطجَ در توبهی جلسبت هزثَط ثِ دٍرُ کبرٍرسی الشاهی است ٍ عذم حضَر در ّز یک اس جلسبت ،  -4

1اس غیجت داًطجَ در ّز درس کبرٍرسی  سبعبت. غیجت هحسَة هی ضَد

10
هجوَع سبعبت آى ثخص ًجبیذ تجبٍس  

غیجت تب سقف هطخص ضذُ در  .در ایي ثخص صفز هحسَة هی ضَد ًوزُ داًطجَدر غیز ایي صَرت . کٌذ

 .صَرتی هجبس خَاّذ ثَد کِ ثب ارائِ هذرک هستٌذ ٍ تطخیص هذرس هَجِ ضٌبختِ ضَد

 8رٍس اٍل ّز  هبُ راس سبعت   5کالس ّبی ثخص تئَری. کبرٍرسی ثْذاضت ضبهل دٍ ثخص تئَری ٍ فیلذ است -5

 .در داًطکذُ حضَر یبثٌذ لذا داًطجَیبى ثبیذ در سهبى هقزر.ضَددر داًطکذُ پشضکی ثزگشار هی  صجح،

 .رٍتیطي ّبی کبرٍرسی ثِ ّیچ عٌَاى قبثل تغییز یب جبیگشیٌی ًوی ثبضٌذ -6

ثعذ اس ایي ... ّزگًَِ  درخَاست  داًطجَ اعن اس هیْوبًی، هزخصی ٍ ام ّز هبُ است ٍ  25سهبى هعزفی ثِ ثخص،  -7

 .تبریخ پذیزفتِ ًوی ضَد

 . ارائِ ًوی گزدد فزٍردیي هبُ ثخص پَست ٍ ثْذاضت -8

حق الشحوِ ای اس ایي داًطکذُ دریبفت ًوی سبیز داًطگبُ ّب هیْوبى هی ضًَذ،کبرٍرساى هحتزم ایي داًطگبُ کِ در -9

 .ًوبیٌذ ٍ پزداخت حق الشحوِ آًبى در صَرت صالحذیذ  داًطگبُ هقصذ، ثِ عْذُ آى داًطگبُ هی ثبضذ

گزٍُ آهَسضی هزثَعِ اس کبرت اًتزًی در ثخص هوٌَع ثَدُ ٍحضَر کبرٍرساى ثذٍى ًبهِ هعزفی ثِ ثخص ٍ هْز ٍ  -10

 .ثعول هی آٍرد هوبًعتحضَر کبرٍرس در ثخص 


