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قابل تًجٍ داوشجًیان شاغل بٍ تحصیل کٍ از معافیت تحصیلی استفادٌ می ومایىذ

مًضًع  :سىًات ارفاقی داوشجًیان مشمًل

تزاتز تا ترشٌاهِ شوارُ  11/4048هَرخ ّ ٍ 95/10/22وچٌیي ًاهِ شوارُ  23/2/2/936هَرخ  95/10/05ساسهاى ٍظیفِ ػوَهی تِ
اطالع هی رساًس زاًشجَیاًی کِ زر هقاطغ هرتلف تحصیلی هشغَل تِ تحصیل تَزُ ٍ زر هست سهاى هؼافیت تحصیلی هَفق تِ فزاغت
اس تحصیل ًشسُ اًس تِ شزطی هی تَاًٌس اس سٌَات ارفاقی تْزُ هٌس شًَس کِ اهکاى فزاغت اس تحصیل طی هست سٌَات ارفاقی را زاشتِ
تاشٌس  ،لذا زر صَرت زارا تَزى شزایط سیز تِ صَرت هزحلِ ای هی تَاًٌس اس تزم اٍل سٌَات ارفاقی تْزُ هٌس شًَس.


کارداوی ي کارشىاسی واپیًستٍ  :تِ شزط آًکِ ٍاحس ّای زرسی گذراًسُ شسُ حساقل ٍ 50احس تاشس.



کارشىاسی پیًستٍ  :تِ شزط آًکِ تؼساز ٍاحس ّای زرسی گذراًسُ شسُ حساقل ٍ 100احس تاشس.



کارشىاسی ارشذ واپیًستٍ  :تِ شزط آًکِ تؼساز ٍاحس ّای زرسی گذراًسُ شسُ حساقل ٍ 18احس تاشس.



دکتری تخصصی واپیًستٍ ( حرفٍ ای )  :تِ شزط آًکِ تؼساز ٍاحس ّای زرسی گذراًسُ شسُ حساقل ٍ 18احس تاشس.

 .1صسٍر هجَس ازاهِ تحصیل زر تزم زٍم سٌَات ارفاقی ،صزفاً هشزٍط تِ ایي است کِ زاًشجَ تواهی ٍاحس ّای زرسی ( اػن اس
ٍاحس ّای ًظزی  ،ػولی ٍ پایاى ًاهِ ٍ  ) ...را اًتراب ٍاحس ًوَزُ ٍ اهکاى فزاغت اس تحصیل زر ایي تزم فزاّن تاشس.زر غیز
ایي صَرت هجَس تزم زٍم سٌَات ارفاقی صازر ًوی گززز.
 .2چٌاًچِ زاًشجَیاى هشوَل حساکثز تا پایاى سٌَات ارفاقی هَفق تِ فزاغت اس تحصیل گززًس  ،اس یکسال فزجِ هْلت هؼزفی
تزذَرزار ذَاٌّس تَز  .زر صَرت پذیزش زر هقاطغ تاالتز هی تَاًٌس طثق هازُ  35قاًَى اس هؼافیت تحصیلی تْزُ هٌس شًَس.
 .3چٌاًچِ زاًشجَ ًتَاًس تا پایاى یکسال سٌَات ارفاقی فارؽ التحصیل شَز  ،صزفاً زر صَرت زاشتي پیشزفت تحصیلی زر
سٌَات ارفاقی ٍ اهکاى فزاغت اس تحصیل طی هْلت هؼزفی  ،تا زرذَاست زاًشگاُ ( تزاتز فزم شوارُ

 ٍ ) 2ثثت زرذَاست

زر زفتز پلیس  ، 10 +پس اس احزاس شزایط  ،صسٍر هجَس ازاهِ تحصیل زر هْلت هؼزفی تسٍى لحاظ غیثت فزاّن ذَاّس شس .
ضوٌاً ایي هجَس ًیش اس طزیق زفتز پلیس  10 +تِ صَرت َّشوٌس صازر هی گززز .تسیْی است زر صَرت ػسم هؼزفی هشوَل
زر هْلت قاًًَی ( یکسالِ هؼزفی ) ٍ ،ی ٍارز غیثت ذَاّس شس.
 .4تزاتز هازُ  13آییي ًاهِ اجزایی هؼافیت تحصیلی  ،فارؽ التحصیل شسى زر هْلت یک سالِ هؼزفی  ،هجَسی تزای صسٍر
هؼافیت تحصیلی زر هقطغ تاالتز ًرَاّس تَز .تٌاتزایي چٌاًچِ زاًشجَ زر هْلت هؼزفی فارؽ التحصیل شَز  ،تِ ّیچ ٍجِ حق
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ازاهِ تحصیل زر هقطغ تاالتز را ًساشتِ ٍ تا پایاى ذسهت زٍرُ ضزٍرت تا أذذ هؼافیت زائن شزایط تزذَرزاری اس هؼافیت
تحصیلی را ًرَاّس زاشت .
 .5زر صَرتی کِ زاًشجَ زر هْلت هؼزفی ّن ًتَاًس فارؽ التحصیل شَز ٍارز غیثت هی گززز ٍ تِ تٌاسة هست تأذیز اس  90رٍس
تا  180رٍس اضافِ ذسهت زر سَاتق ذسهتی ٍی تِ صَرت ساهاًِ ای ٍ َّشوٌس زرج ذَاّس شس .تسیْی است زر ایي صَرت
هشوَل تا پایاى ذسهت زٍرُ ضزٍرت ٍ تا أذذ هؼافیت زائن شزایط ازاهِ تحصیل زر زاًشگاُ را ًساشتِ ٍ صزفاً تایستی تا
غیثت تِ ذسهت اػشام گززز.

دانشجویان گزامی مفاد بخشنامه فوق الذکز را کامالً مورد
توجه قزار داده و نسبت به گذرانذن واحذ های درسی در
سنوات اولیه تحصیلی اهتمام ورسنذ.
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