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به واحدهای استانی  ،هوسسات و هزاکش آهوسشی
هوضوع :اخذ درس کارورسی
سالم علیکن

احتشاهاًٌ ،ظش تِ ایٌکِ داًطگاُ جاهع علوی – کاستشدی تِ عٌَاى هتَلی آهَصشّای ضغل
هحَس ٍ تِ هٌظَس پاسخگَیی تِ ًیاصّای سٍ تِ سضذ ضغلی ٍ تخصصی هاهَسیت داسد تا
استقای تَاهاى داًص ٍ هْ است ،تَاًوٌذساصی ًیشٍی اًساًی سا فشاّن ساصد دسایي ساستا تا
تَجِ تِ گضاسش ّای ٍاصلِ اصسَی هشاکض هجشی ،داًطجَیاى ،هذیشاى آهَصش ٍ هحیطّای
آهَصش کاسٍسصی دسخصَظ کیفیت اجشای دسٍس کاسٍسصی  ،2ٍ1پیشٍ تخطٌاهِ ضواسُ
/19/11111م هَسخ ،19/4/21کویتِ تخصصی آهَصضی داًطگاُ دس جلسِ هَسخ 19/6/20
خَد ،هَاسد صیش سا تشای تسْیل دس اجشای فشآیٌذّای آهَصضی تا تاکیذ تش استقاء کیفیت
اجشای دسٍس آهَصش هحیط کاس ،دس دٍ تخص تصَیة ًوَد کِ جْت اجشا اتالغ هی ًوایذ.
اجشای ایي تخطٌاهِ تِ ضشح ریل ،صشفاً تشای داًطجَیاى ٍسٍدی هْشهاُ سال  19تِ تعذ
الضاهی است ٍ داًطجَیاى ٍسٍدی ها قثل هی تَاًٌذ تشاساس هقشسات قثلی ًسثت تِ اخز ٍ
اًتخاب ٍاحذ اقذام ًوایٌذ.
 )1اجشای دسٍس کاسٍسصی ّن دس ًینسال تحصیلی ٍ ّن دس تاتستاى هیسَس هیتاضذ
ٍلیکي تَصیِ تش اجشای آى دس تاتستاى هی تاضذ.
 )2کاسٍسصی  1پیطٌیاص کاسٍسصی  2هیتاضذ .دس هَاسد ًادس ٍ خاظ کِ داًطجَ تا داضتي
عزس هَجِ ًتَاًذ دسس کاسٍسصی  1سا دس طَل ًیوسالّا ٍ یا تاتستاى تحصیلی تگزساًذ ،تا
سای ضَسای آهَصضی هشکض تتَاًذ دس ًیوس ال یا تاتستاى آخش تحصیلی ایي دٍ دسس سا تِ
صَست ّوٌیاص تگزساًذ .تالطثع دس ایٌگًَِ هَاسد داًطجَیاى هجاص تِ اخز سایش دسٍس
ّوشاُ تا کاسٍسصی ً 2 ٍ 1وی تاضٌذ.
 )3داًطجَیاى هیتَاًٌذ تا ّواٌّگی هذسس هشتَطِ ،پس اص آخشیي اهتحاى ًسثت تِ
اتوام دسس کاسٍسصی  ٍ 2 ٍ 1ثثت ًوشُ آى دس فشصت  49سٍصُ اقذام ًوایٌذ ٍ ًیوسال
ثثت ًوشُ دسٍس کاسٍسصی هی تایست ّواى ًیوسال اًتخاب ٍاحذ دسس تاضذ.

 )4بزای دانشجویانی که واحدهای کارورسی را در دوره تابستاى اخذ هی نوایند:

ّ )4-1شیک اص دسٍس کاسٍسصی  2 ٍ 1حتیالوقذٍس دس تاتستاىّای تحصیلی اجشا
گشدد .صهاى اخز دسٍس کاسٍسصی  2 ٍ 1تشای داًطجَیاى ٍسٍدی هْشهاُ ،تاتستاىّای
سال اٍل ٍ دٍم ٍ ت شای داًطجَیاى ٍسٍدی تْوي هاُ ،تاتستاى تعذ اص تشمّای اٍل ٍ سَم
است.
 )4-2سعایت سقف ٍاحذ دسسی ٍ 6احذ تشای تاتستاى الضاهی است (ٍ 2احذ کاسٍسصی4 +
ٍاحذ دسسی)
 )4-3تشای تاتستاى آخش ،سعایت سقف ٍ 1احذ دسسی الضاهی است (ٍ 2احذ کاسٍسصی6 +
ٍاحذ دسسی)
 )5بزای دانشجو یانی که شزایط اجزای درس کارورسی در دوره تابستاى فزاهن نوی باشد،
هیتوانند درس کارورسی  1را پس اس نینسال اول اخذ نوایند.

 )5-1دس صَست اخز دسس کاسٍسصی دس طی ًینسال عادی سعایت سقف ٍ 14احذ
الضاهی است (ٍ 12احذ دسسی ٍ 2+احذ کاسٍسصی)
 )5-2تشای داًطجَیاى تا هعذل تاالی ّ ٍ 11وچٌیي داًطجَیاى ًینسال آخش ،سقف
هزکَس دس تٌذ  1تِ ٍ 11احذ افضایص هی یاتذ (ٍ 16احذ دسسی ٍ 2+احذ کاسٍسصی).

