
 ((حذف و اضافه ضوابط))

 واحد تهران 89-99 مودنیمسال 

رنجشهاوااج  هه مشه   ذف    ناها ه جننرجن رر نماق م  ر  ،به منظور تسهیل  رر نجاا  ذف    ناها هلطفاً  -1

  نرر ساات جشوجن .

 ررس 2  ناها ه جوورق  ررس 2ذف   اان به  ط م  هارشهناسه  نرشهن  کارشنااین رر م طع  ه  رنجشهاو -2

 (ف    ناا ه تل   م  گ ررذاک غلل  ساعت هالس با اک نستار جلز )ت.م  باشن

شهن باان تا رر س پلش جلان اا ج -3 سه  نر شهنا شهور لفن نخف نا   ایان ترمپب نج  رر هار ر   نخف   گفرنجنه 

  خونهن بور. ب عینه رنجشاو عونقب آق رر س نن ت   سه به بعن ماان جبوره   مسئوللت

 :نرشن(هارشناس  رر  14رر هارشناس    معنل هوت  نن  12)معنل هوت  نن  مشروطرنجشاوااق  -4

سهته  -الف سه  پلو شهنا شه  ی  رر هار سهته  ترم 3نگ  تعننر م سه  جاپلو شهنا شهن ماان به  ترم 2  هار با

اها ه جبوره سهت نرنمه تیلهل  نن هوسهلوق خا   نجتخاب  نذن   ذف    ن سه اعت  جیت ررخون   ه  چه 

 .شوربه آمونش م نجعه 

شهن  -ب سه  نر شهنا شهاوااق هار شهنه نجن ترم 2هه رنج شهنه   مشه     ماان به نجتخاب  نذن  نخ نج تل   

 .هننن تسویه حسابباان با م نجعه به آمونش    جبوره 98-2رر ت   

سهته باان تعننر  ) نلف ، ب ( رر غل  نن ر  مورر  وق-ج سهته   جاپلو سه  پلو شهنا شه    هار شهاوااق م رنج

شهنه  اها ه به  نذنهای نخف  صهال   نذن  14حداکثر     12حداقل خور رن رر ذف    ن )تعننر  جواانن.ن

 ت   تل   جولشور.( ،به نستثناء ت   آخ 12 نذنهای هوت  نن 

 نن ررس یک نن بلش نمتیاق(، )ذت  تاراخ تداخل  ، هم نیاز ، پیش نیازرر س نخف شهنه بن ق رعاات  -5

سه ( ترمهای باالترنن    دیگرای ه کدگروهنننخف  ،معارف گروه  کتب   مجوزهه بن ق  )ب نب  چارت رر

 باان ذف  گ رر.،نجتخاب شنه نست   مسئولل  ذا بط منا  گ  ه 

قب  نن ذف     11ت    هارشهناسه  پلوسهته    6ت   رنجشهاوااق هارشهناسه  جاپلوسهته   هارشهناسه  نرشهن  -6

لههلل  سههنونت تی اهها ه به منظور تعلل  ت للف نتوا   لههل   ن باان به آمونش م نجعه   ماون    نرنمه تی

 رراا ت جواانن .

سهیا به رلل  به ذن  -7 صناب ب خ  نن هال ینیدنن شهانن جظ  ) نر سه  با ذننق  تعننر رنج شهنا جف     15و؛هار

رر نا  رر س توسط  رنجشاوااق( منی  م  شور    نذنهای نخف شنه جف  12هارشناس  نرشن با ذننق  



شههن، آموزش شههاو ملت لفن ذف  خونهن  ضههور رر آمونش ونجن رنج صههت با ذ رر س راگ ی رن رر نا    

 جواان.آجیا جااگزا  

رن رر نجتخاب  نذن  دقت جیاات   رنجشهاوااق باان خونهن بور محدود  صهت )نماق( ذف    ناها ه بسهلار  -8

صههه  نن  جور ظ  لهت ب نی ررس  ،قبه  نن ذهف  اهک ررس مبهف ل رنرجهن   مورر جظ  خور نیولنهاق ذها

 .جواانن

سههت ه   -9 ضههور رر هالس باان نن  جور جا  خور رر لل سههه ذ اهها ه   رر ن لل  جل شههاو پا نن ذف    ن رنج

 هامپلوت ی ذضور   غلاب نستار نیولناق اابن   رر غل  نا  صورت به آمونش م نجعه هنن.

 نذن نخف جواانن  20  ط ررصورت  م  تونجنن بلش نن  (17 رنجشاوااق موتان )ذننق  معنل ت   قب  -10

 رر س نرنئه شنه   تننخ  جننشته باشنن .   رعاات پلش جلان،او هه

  رر صورت عن  تننخ    نرنئه هلله رر س   نذن آجیا ماجنه نست( 24رنجشاوااق ت   آخ  )هه ذننهث   -11

ماان به نخف هلله  ر صورت مش  ی (ربن ق رر جظ  گ  ت  معنل )ذت  عن  جلان به هونلان جوورق 

 خور عن  نرنئه ررس باان با توجه به معنل جلوسال قب اا ل   رر صورت تننخ  . رر س خور هستنن

 نجتخاب  نذن هننن.

 جن ل نماق بننی ذف    ناا ه:

 ساعت ر ن م طع

 15-9 98بیو   26شنبه  هلله رشته های هارشناس 

 15-9 98بیو   27ا شنبه  هلله رشته های هارشناس  نرشن

                                                                                                              

 (آمونش)

 


