ﺑﺮﺧﻲ از ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﻲ و اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ
 -1داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 -2ﺣﻀﻮر در ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ درس اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ و ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻴﺶ از  4/17ﻛﻼﺳﻬﺎي درس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ در
آن درس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -3ﻏﻴﺒﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ در اﻣﺘﺤﺎن آن درس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺬﻛﻮر ،ﻣﻮﺟﻪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد آن درس ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺠﺪد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -4ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺪل دروس ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل داﻧﺸﺠﻮ ار  12ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وي در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺑﻮده و
ﺣﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﻴﺶ از  14واﺣﺪ درﺳﻲ را ﻧﺪارد.
 -5ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﻪ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ از  12ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد ،در ﻣﻌﺮض اﺧﺮاج ﻳﺎ
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪرك ﻣﻌﺎدل ﺑﺠﺎي ﻣﺪرك رﺳﻤﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 -6داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻧﻴﻤﺴﺎل از ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اداره آﻣﻮزش ﮔﺮدد.
 -7داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ درﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻳﺎ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺼﺮف از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -8در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﻤﺴﺎل را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﻘﻂ دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺬف
اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﻤﺴﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -9ﺗﻘﻠﺐ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ در آن درس و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ
آن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﺣﺘﻲ اﺧﺮاج از
داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮﮔﺮدد.
 -10در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼﺳﻬﺎي درس ،رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﺗﺮدد در ﻛﻼس ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ.

