گضیذُ آییي ًاهِ آهَصشی

داًشگاُ پیام ًَس سلغاًیِ

 مرخصي تحصيلي




داًشجَیاى دٍسُ کاسشٌاسی پیَستِ ً 6یوسال (هتَالی یا هتٌاٍب)



داًشجَیاى داساي هعافیت تحصیلی  ،فقظ ً 2یوسال



ٍاسیض شْشیِ ثاتت دس هذت استفادُ اص هشخصی الضاهیست



تقاضاي هشخصی ( کتثاً ) حذاقل ّ 2قتِ قثل اص ششٍع ّش ًیوسال




شرایط مهمان



اصدٍاج داًشجَي دختش دس صهاى داًشجَيي



فَت یا هعلَل شذى سشپشست خاًَادُ



تیواسي خاص داًشجَ



تغییش هحل سکًَت یا اشتغال داًشجَ یا ّوسش ٍي



داشتي ششایظ اداهِ تحصیل (داًشجَ) دس هشکض هقصذ



نحوه ثبت مهمان ترمي



ٍسٍد تِ سیستن گلستاى



ثثت دسخَاست تْوشاُ دلیل اص عشیق گضیٌِ ّاي صیش :



داًشجَ ←دسخَاست ّا← تقاضاي هْواى (دس صَست داشتي هستٌذات سائِ آى تِ داًشگاُ )



ثثت هَافقت یا هخالفت هشکض هثذا



ثثت هَافقت یا هخالفت هشکض هقصذ



تطبيق دروس ( معادلسازي )



صهاى تغثیق دسٍس حذاکثش تا پایاى اٍلیي سال پزیشش ( دٍ ًیوسال )



پزیشش ٍاحذّا اص داًشگاّْا ٍ هَسسات آهَصشی ٍ یا داًشگاّْاي غیشدٍلتی ٍ غیش اًتفاعی هَستاییذ
ٍصاست علَم تحقیقات ٍ فٌاٍسي ٍ یا ٍصاست تْذاشت دسهاى ٍ آهَصش پضشکی  .داًشگاّْاي آصاد
اسالهی ٍ تشتیت هعلن



ًوشُ ّاي داًشجَ دس ّش دسس حذاقل  10تشاي داًشگاُ پیام ًَس  ،سٍصاًِ ،شثاًًِ،یوِ حضَسي،
تشتیت هعلن ،آهَصشکذُ ّاي فٌی ٍ حشفِ اي



ًوشُ ّاي داًشجَ دس ّش دسس حذاقل  12تشاي داًشگاُ ّاي غیشدٍلتی ،حَصُ ّاي علویِ ،
داًشگاُ آصاد اسالهی  ،غیشاًتفاعی  ،جاهع علوی  -کاستشدي



ٍاحذّاي گزساًذُ شذُ دس دٍسُ ّاي پَدهاًی داًشگاُ علوی کاستشدي تِ ششط قثَلی دس اهتحاى
جاهع ٍ اسائِ گَاّی هشتَعِ تا ًوشُ حذاقل  12قاتل تشسسی است

شرایط تغيير رشته :

 .1کوتش ًثَدى ًوشُ اکتساتی دس آصهَى سشاسشي اص ًوشُ کشَسي آى سشتِ دس آى ٍاحذ یا هشکض( دس
سال پزیشش  ،سْویِ قثَلی ٍ گشٍُ آصهایشی )
 .2داًشجَ حذاقل یک ًیوسال تحصیلی ٍ حذاقل ٍ 12احذ دسسی سا گزساًذُ تاشذ
 .3اهکاى اداهِ تحصیل دس سٌَات تاقیواًذُ
 .4هَافقت هشکض ٍ شَساي آهَصشی استاى
 .5تغییش سشتِ فقظ تشاي یکثاس اهکاى پزیش است ٍ دس ّواى هقغع اهکاى پزیش است
 .6دسصَستی کِ داًشجَ فاقذ ششایظ تٌذ یک تاشذ تغییش سشتِ ٍي تِ ششط داسا تَدى ششایظ ریل
تالهاًع است

 .Aگشٍُ آصهایشی علَم اًساًی ٍ ٌّش تا گزساًذى حذاقل ٍ 12احذ تا هعذل  ٍ 14تاالتش هی
تَاًٌذ داخل دٍ گشٍُ علَم اًساًی ٍ ٌّش تغییش سشتِ د ٌّذ
 .Bگشٍُ آصهایشی علَم سیاضی ٍتجشتی تا گزساًذى حذاقل ٍ 12احذ تا هعذل  ٍ 14تاالتش هی
تَاًٌذ تِ کلیِ سشتِ ّاي فعال دس هشکض تغییش سشتِ دٌّذ .
 .Cسشتِ هعواسي تا ششایظ تٌذ Bتشسسی هی شَد
 .Dداًشجَي هْواى دائن هی تَاًذ دس ّواى هشکض اص ششایظ تغییش سشتِ استفادُ ًوایذ.
 .Eعثق تخشٌاهِ /41887/3د هَسخ  11/8/93اص ًیوسال دٍم  93-94تا اعالع ثاًَي اهکاى
تغییش سشتِ تِ هعواسي ٍجَد ًذاسد

دسخصَص داًشجَیاى هشوَلی کِ اتوام سٌَات (اخشاج)  /تشک تحصیل  /اًصشاف اص تحصیل ( عذم هشاجعِ )
داسًذدسصَست دسیافت گَاّی پایاى خذهت  /گَاّی هعافیت دائن کفالت  /گَاّی دائن پضشکی خَد هی
تَاًٌذ دس قالة سٌَات هجاص ٍ هفاد هادُ  2دستَسالعول اًصشاف ٍ لغَ اًصشاف پیَست شواسُ 2آییي ًاهِ
آهَصشی تقاضاي تاصگشت تِ تحصیل ًوایٌذ.

