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 5فرم شماره 

 مواردی که دانشجو موظف به انجام  و رعایت آنها می باشد :

اص داًطجَ ثجت ًبم هطشٍط ثِ ػول آهذُ ٍ هشاتت ثِ ٍ سیض ًوشات هؤثش هقطغ قجل  پبیِ )قجلی(( دس صَست احشاص هغبیشت هؼذل هقطغ 1     

سبصهبى سٌجص اطالع سسبًی هی گشدد. ثذیْی است دس صَست هَثش ثَدى هغبیشت دس قجَلی ثب اداهِ تحصیل هوبًؼت ثؼول آهذُ ٍ ّیچگًَِ 

 ٍجْی ثِ داًطجَ ػَدت دادُ ًوی ضَد.

ص هکبتجِ اص سَی داًطگبُ صبدس کٌٌذُ هذسک ثِ هَسسِ اسسبل گشدد. دس غیش ( هذسک پبیِ ثبیستی هؼتجش ثَدُ ٍ تبییذیِ هذسک پس ا2     

 ایٌصَست اص اداهِ تحصیل داًطجَ جلَگیشی ثؼول آهذُ ٍ ّیچگًَِ ٍجْی ثِ ثِ داًطجَ ػَدت دادُ ًوی ضَد.

َست هتٌبٍة پیگیش ٍصَل تبییذیِ ثجت ًبم ًوَدُ پس اص ثجت ًبم ثص پبیِ )قجلی(کِ ثب استفبدُ اص هذسک  اسضذداًطجَیبى دٍسُ کبسضٌبسی 

هٌَط ثِ ٍاصل ضذى تبییذیِ  ثؼذ ّبی ، ٍاضح است اًتخبة ٍاحذ دس ًیوسبل دٍم ٍ ًیوسبلهؤسسِ ثبضٌذخَیص ثِ آهَصش  بسضٌبسیهذسک ک

 هی ثبضذ. هؤسسِیبد ضذُ ثِ 

ثشگِ هؼبفیت تحصیلی کِ اص ًیشٍی اًتظبهی اًذ هی ثبیست پس اص ثجت ًبم هَقت ی کِ دسخَاست هؼبفیت تحصیلی کشدُ( داًطجَیب3ً     

. ثذیْی است ػَاقت ّشگًَِ قصَس دس ایي ساثطِ ٍ ػذم دادُ تب ثجت ًبم قطؼی صَست گیشد تحَیل هؤسسِسا ثِ اهَس ثجت ًبم  است صبدس ضذُ

لی یب تحصیل ّن صهبى دس ٍ دس صَست کطف هطکل ًظبم ٍظیفِ اػن اص اسائِ هذسک جؼ تحصیلی ثِ ػْذُ داًطجَ خَاّذ ثَدصذٍس هؼبفیت 

 حیي خذهت ٍظیفِ دس ّش صهبًی اص اداهِ تحصیل داًطجَ جلَگیشی ثؼول آهذُ ٍ ّیچگًَِ ٍجْی ثِ ثِ داًطجَ ػَدت دادُ ًوی ضَد.

َس . پس الصم است داًطجَ ثِ طصَست هی پزیشد هؤسسِ( کلیِ هکبتجبت آهَصش ثب داًطجَ ثِ ٍسیلِ ًصت اطالػیِ دس تبثلَ اػالًبت 4     

ػَاقت آى هتَجِ داًطجَ . قبثل رکش است ػذم تَجِ ثِ تبثلَ اػالًبت ًبفی هسئَلیت داًطجَ ًجَدُ ٍ م ثب تبثلَ هزکَس دس استجبط ثبضذهذاٍ

 .خَاّذ ثَد

م اطالع ثب هطبلؼِ دقیق آییي ًبهِ آهَصضی فشایٌذ آهَصضی خَیص سا هَسد ثشسسی قشاس دادُ ٍ هذیشیت ًوبیذ. ػذ( داًطجَ هَظف هی ثبضذ 5

ًسجت ثِ تؼْذاتی کِ دس قجبل تکویل هذاسک ثجت اص هَاسد آییي ًبهِ دس صَست ثشٍص ّشگًَِ هطکل تَجیِ پزیش ًوی ثبضذ.ٍ ّوچٌیي ثبیستی 

 .هقشس اقذام الصم سا ثِ ػول آٍسد ًبهی هی سپبسد دس سشسسیذ

ی ًسجت ثِ اًتخبة ٍاحذ ٍ پشداخت ضْشیِ اقذام ًوبیذ، داًطجَ هَظف است طجق ثشًبهِ صهبى ثٌذی ٍاحذ آهَصش دس ّش ًیوسبل تحصیل( 6

دس صَست ػذم سػبیت صهبًجٌذی، داًطجَ هطوَل آییي ًبهِ ػذم هشاجؼِ گشدیذُ ٍ دس صَست سػبیت سقف سٌَات هجبص، هشخصی تحصیلی 

 ثشای ٍی دس سبهبًِ ثجت هی گشدد ٍ دس صَست ػذم سػبیت سقف سٌَات داًطجَی اًصشافی هحسَة هی گشدد.

 ( کلیِ کالس ّب دس صَست سسیذى ثِ حذ ًصبة تطکیل هی گشدد.7

جت ( داًطجَیبًی کِ ثب استفبدُ اص سْویِ )سصهٌذگبى، جبًجبصاى، آصادگبى ٍ ضبّذ( قجَل ضذُ اًذ الصم است حذاکثش یک هبُ پس اص ثجت ًبم ًس8

 ًبم هؤسسِ اقذام ًوبیٌذ.ثِ پیگیشی ٍ اسائِ آى ثِ اهَس ثجت
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