ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ
دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ_ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ :ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از آﻣﻮزﺷﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺨﺼﺼﻬﺎي
ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺪرك رﺳﻤﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ دوره ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر " دوره آﻣﻮزش
ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ " ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻈﺎم ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ
ﺿﻮاﺑﻂ ورود داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ دوره آﻣﻮزش ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ_ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ب_اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ورود ﺑﻪ دوره آﻣﻮزش ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ .
ج_داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ورود ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ.
ﺗﺒﺼﺮه  _1ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﻮدﻣﺎن از ﯾﮏ دوره آﻣﻮزش ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه از
ﺳﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ  ،ﺟﻬﺖ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ در آن ﭘﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺮي ﻣﺮا ﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﻨﺼﺮف از
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  _2داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ  ،ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﭘﻮدﻣﺎن را ﺣﺬف ﯾﺎ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮاز ﯾﮏ ﭘﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه  _3داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭘﻮدﻣﺎن و ﯾﺎ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﺮي
ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ
دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ_ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ،
ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف
ﻣﺪت  2/5اﻟﯽ  6ﺳﺎل آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  _1ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺑﺮاي ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه _2ﭘﻮدﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس آﻣﻮزﺷﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ و
ﺗﺨﺼﺼﯽ در دوره آﻣﻮزش ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮔﺬراﻧﺪن آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺬ ﻣﺪرك ﮐﺎرداﻧﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ درس ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ_ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ  :ﺑﻪ ارزش ﺳﻪ واﺣﺪ ﻧﻈﺮي ﻣﻌﺎدل  48ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ب_ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ  :ﺑﻪ ارزش دو واﺣﺪ ﻧﻈﺮي ﻣﻌﺎدل  32ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ج_ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ  :ﺑﻪ ارزش دو واﺣﺪ ﻧﻈﺮي ﻣﻌﺎدل  32ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
د_ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ  :ﺑﻪ ارزش ﺳﻪ واﺣﺪ ﻧﻈﺮي ﻣﻌﺎدل  48ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ذ_ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده  :ﺑﻪ ارزش ﯾﮏ واﺣﺪ ﻧﻈﺮي ﻣﻌﺎدل  16ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ر_ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ  :ﺑﻪ ارزش ﯾﮏ واﺣﺪ ﻧﻈﺮي ﻣﻌﺎدل  16ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ز_ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ  :ﺑﻪ ارزش ﯾﮏ واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯽ و دو واﺣﺪ ﻧﻈﺮي ﻣﻌﺎدل  64ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ


ﻧﻈﺎم ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ
_ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻫﺮ درس دوازده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دروس ﺧﻮد
ﻣﺮدود ﺷﻮد ،در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﮑﺮار آن اﺳﺖ .
_ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﻪ ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎي دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ را ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب در ﻣﺪت ﻣﺠﺎز
و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻓﯿﻖ در " آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ_ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ "
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ آن دوره ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرك ﮐﺎرداﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ_ﮐﺎرﺑﺮدي در
رﺷﺘﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب
ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ درس اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ
درس ﻧﺒﺎﯾﺪ از  3/16ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت آن درس ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮ در آن
درس ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻏﯿﺒﺖ در اﻣﺘﺤﺎن
ﻏﯿﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺮ درس ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ در اﻣﺘﺤﺎن آن درس اﺳﺖ .
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻏﯿﺒﺖ در ﺟﻠﺴﺎت درس و در اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ
ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ و ﻋﻤﺮه
اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ از ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺎن
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ و ﻧﺎم
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را

ﻫﻤﺮاه داﻧﺸﺠﻮ و رﯾﺰﻧﻤﺮات او ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ
دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ  ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻘﻂ واﺣﺪﻫﺎي ﮐﺬراﻧﺪه ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات آﻧﻬﺎ  12ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪرك ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺘﻘﺎل
داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ ،در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﻬﻤﺎن
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮي ﻣﯿﻬﻤﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ،
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ) ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3ﭘﻮدﻣﺎن( .ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا ﮔﺬراﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﯿﻬﻤﺎن در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﻋﯿﻨﺎً در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ او در داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺒﺪا ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﺮات آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ او ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪرك ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺪا ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ
داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮوه
آﻣﻮزﺷﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ،ﺑﻌﺪ از ﭘﻮدﻣﺎن اول از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
رﺷﺘﻪ دﻫﺪ .داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از
ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺪارد .ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ در وﻗﺖ
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﻒ_ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
ب_ ﻣﻌﺪل ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﻣﻌﺪل ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻬﻤﯿﻪ و رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻫﻤﺎن ورودي ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ج_ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ  ،اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
چ_ دروﺳﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ در ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدلﺳﺎزي
ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ دروﺳﯽ از وي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎ دروس رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺷﺘﺮاك
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﯾﮏ از آن دروس ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از  12ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ح_ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي دروس ﮔﺬراﻧﺪه ﻧﺸﺪه داﻧﺸﺠﻮ ،در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ را در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ از وي ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
د_ داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
ذ_ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ) ﻣﺼﺎﺣﺒﻪدار( اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ر_ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺷﺎﻏﻞ در ﯾﮏ زﯾﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﻬﻤﯿﻪ آزاد در ﯾﮏ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﻒ ﻣﻌﺪل
آن رﺷﺘﻪ و ﻧﻮع دﯾﭙﻠﻢ ،در ﻫﻤﺎن ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ و ﻫﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮش اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻧﺼﺮاف دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﯾﮑﺒﺎر در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺼﺮاف
ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ،ﺣﮑﻢ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ وي ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و داﻧﺸﺠﻮ
ﺣﻖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن دوره را ﻧﺪارد.
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻮدﻣﺎن و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﻮات
ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن  ،ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اداره آﻣﻮزش ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ
ﻧﻈﺮ از ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ درﺧﻮاﺳﺖ

داﻧﺸﺠﻮ را ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ وي اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺰء ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ
در ﻫﺮ دوره ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.



