توصيه هاي الزم براي دانشجويان
سػبيت ًظن ٍ اًضجبط ٍ تَجِ ثِ هقشسات ٍيژُ آهَصش ػبلي ضبهي هَفقيت ضوبست.ثٌبثشايي ثِ تَغيِ
ّبي كبسكٌبى آهَصش ٍ هذيشاى هحتشم گشٍُ دس توبم هشاحل تحػيل تَجِ فشهبئيذ.
ثجت ًبم ٍ اًتخبة ٍاحذ دس هحذٍدُ تقَين داًطگبّي الضاهي است .چٌبًچِ دس يك تشم ثٌب ثِ ّش دليل قبدس
ثِ اداهِ تحػيل ًيستيذ ،ضشٍسي است كِ قجل اص ضشٍع تشم اص آهَصش هشثَعِ هشخػي تحػيلي دسخَاست
كٌيذ .صيشا كِ ػذم هشاجؼِ ثِ هذت يك ًيوسبل هَجت هحشٍهيت اص تحػيل خَاّذ ضذ .
 تب صهبًي كِ اهَس هبلي داًطگبُ پشداخت ضْشيِ سا تأييذ ًٌوبيذ ،ثجت ًبم ٍ اًتخبة ٍاحذ داًطجَ قغؼي ًجَدٍُ ّيچگًَِ حقي ثشاي اٍ ايجبد ًوي ضَد.
 ّوشاُ داضتي ثشگ اًتخبة ٍاحذ دس ّش ًيوسبل كِ ثِ تأييذ اهَسهبلي سسيذُ ثبضذ جْت دسيبفت گَاّياضتغبل ثِ تحػيل الضاهي است.
 داًطجَ تحت ّيچ ضشايغي حق ضشكت دس كالس دسس سا ثذٍى ثجت ًبم ٍ اًتخبة ٍاحذ سسوي كبهپيَتشيًذاسد .لزا پيطٌْبد هي ضَد حتوبً ًسجت ثِ ثجت كبهپيَتشي هطخػبت خَد دس ليست استبد اعويٌبى حبغل
ًوبيٌذ.
 ثِ داًطجَيبى هؤكذاً تَغيِ هي گشدد ثِ هحض هفقَد ضذى كبست داًطجَيي ثالفبغلِ هشاتت سا ثِ غَستكتجي ثب ركش صهبى دقيق ٍ هحل هفقَد ضذى كبست داًطجَيي ثِ اداسُ كل آهَصش (اداسُ خذهبت آهَصضي)
گضاسش ًوبيٌذ.
 داًطجَ هَظف است ّشگًَِ تغييش دس ضٌبسٌبهِ يب هحل سكًَت داين خَد ٍ يب خبًَادُ خَد سا ثالفبغلِثِ اداسُ خذهبت آهَصضي اػالم ًوَدُ ٍ دس غَست تغييش دسضٌبسٌبهِ دٍ ًسخِ تػَيش توبم غفحبت ضٌبسٌبهِ
سا تحَيل اداسُ خذهبت آهَصضي ًوبيذ .ثذيْي است دس غَست ػذم اػالم سشيغ ٍ ثِ هَقغ تغييشات ،هسئَليت
ّشگًَِ ػَاقت ًبضي اص آى ثِ ػْذُ ضخع داًطجَ خَاّذ ثَد.
 سػبيت پيطٌيبصي دسٍس دس ٌّگبم اخز دسٍس ثب تَجِ ثِ جذٍل دسٍس سضتِ – گشايص هشثَعِ اص سَيداًطجَ الضاهي است ٍ ػَاقت ًبضي اص ػذم سػبيت پيطٌيبصي  ،هتَجِ داًطجَ خَاّذ ثَد .
 اسجحيت اخز دسٍس دس ًيوسبل ّبي تحػيلي ثب دسٍس ججشاًي هي ثبضذ . ًوشُ دسٍس پيطٌيبص يب ججشاًي دس كبسًبهِ داًطجَ ثجت هي ضَد ٍ دس احتسبة هيبًگيي ًوشات ًيوسبلتحػيلي ٍ هيبًگيي كل ًوشات داًطجَ هٌظَس ًوي ضَد .
 اگش ًوشُ داًطجَ دس يك دسس اختيبسي كوتش اص 23ثبضذ ،هي تَاًذ ثب هَافقت استبد ساٌّوب ثِ جبي آىدسس  ،دسس ديگشي سا اًتخبة ًوبيذ .

 داًطجَيبًي كِ ٍاحذ پبيبى ًبهِ سا اخز هي ًوبيٌذ ثبيذ تب پبيبى ًيوسبل چْبسم دفبع كٌٌذ دس غيشايٌػَست فقظ هي تَاًٌذ ثب كست هجَص اص ضَساي تحػيالت تكويلي هؤسسِ ثشاي حذاكثش ًيوسبل
پٌجن ٍ ،احذ پبيبى ًبهِ سا توذيذ كشدُ ٍ دفبع ًوبيٌذ .
 تشم ضطن ثِ ثؼذ عجق آييي ًبهِ  ،هؼبدل اخشاج هي ثبضذ . داًطجَيبًي كِ هَفق ثِ دفبع اص پبيبى ًبهِ خَد دس تشم ً 4وي ضَد ،الصم است فشم دس خَاست سٌَاتتشم  5سا قجل اص ضشٍع تشم تكويل ًوَدُ ٍ ًتيجِ آى سا اص دفتش تحػيالت تكويلي پيگيشي ًوبيذ .
-

دس غَستي كِ داًطجَ ثذٍى كست هَافقت هؤسسِ حتي ثشاي يك ًيوسبل  ،تشک تحػيل ًوبيذ اص
اداهِ تحػيل هحشٍم هي ضَد ٍ ّوبًٌذ داًطجَي اًػشافي ثشخَسد هي ضَد ٍ الصم است جْت تسَيِ
حسبة ثِ هؤسسِ هشاجؼِ ًوبيذ .

 چٌبًچِ هيبًگيي ًوشُ داًطجَ دس يك ًيوسبل كوتش اص  24ثبضذ  ،هطشٍط تلقي هي ضَدٍ داًطجَيهطشٍط فقظ حق اًتخبة حذاكثش ٍ 21احذ دسسي سا دس ًيوسبل ثؼذي خَاّذ داضت .
-

حذاكثش ًوشُ دفبع اص پبيبى ًبهِ  21هي ثبضذ ٍ ً 3وشُ ًيض ثِ هقبلِ هستخشج اص پبيبى ًبهِ اختػبظ
دادُ هي ضَد .

 پس اص ثجت ًبم دس تشم اٍل  ،ثالفبغلِ ًسجت ثِ تكويل پشًٍذُ خَد اقذام ًوبييذ  .تَجِ داضتِ ثبضيذ كِاسائِ اغل هذسک كبسضٌبسي  ،سيض ًوشات هْش ٍ اهضب ضذُ ٍ تبييذيِ تحػيلي هقغغ كبسضٌبسي الضاهي
هي ثبضذ ٍ آًذستِ اص داًطجَيبًي كِ دس هقغغ كبسضٌبسي ًبپيَستِ فبسؽ التحػيل هي ثبضٌذ ػالٍُ ثش
هذاسک كبسضٌبسي كِ ركش ضذُ است هي ثبيست ًسجت ثِ اسائِ اغل يب كپي ثشاثش اغل هذسک كبسداًي ،
اغل سيض ًوشات هْش ٍ اهضب ضذُ ٍ تبييذيِ تحػيلي هقغغ كبسداًي اقذام ًوبييذ.
 جْت اًجبم پژٍّص ٍ جستجَ هٌبثغ (هقبلِ  ،كتبة  ،پبيبى ًبهِ ٍ ًطشيِ ) ثِ صثبى ّبي اًگليسي ،فبسسي ٍ ػشثي دس ايشاى ٍ كطَس ّبي اعشاف هي تَاًيذ ثِ ٍاحذ تحػيالت تكويلي هشاجؼِ ًوبييذ ٍ
ساٌّوبيي ّبي الصم دادُ هي ضَد .

