
  آیین نامه انتخاب واحد ـ حذف و اضافه

  »٣سطح«

واحد دريس با توجه به حداكʳ  ١٦و حداكʳ  ١٠تواند در هر نيمسال حداقل : طلبه مي٩ماده  

  سنوات مجاز تحصيل انتخاب ̷ايد.

واحد دريس بالمانع است و حداقل واحد در اين  ٢٠: در آخرين نيمسال اخذ حداكʳ ١تبرصه

  گردد.̷ينيمسال لحاظ 

واحد قابل  ٢: در رشايط خاص با موافقت شوراي آموزيش مدرسه، واحدهاي دريس تا سقف ٢تبرصه

  باشد.افزايش يا كاهش مي

نياز هر گرايش متناسب با رشايط طلبه بر اساس برنامه ابالغي عالوه : گذراندن دروس پيش١٠ماده 

ر در دوره سطح ّ   الزامي است. ٣بر واحدهاي دريس مقر

هاي تعي̼ شده در تقويم تحصييل نسبت به انتخاب واحد اقدام : طالب موظفند در مهلت١١ه ماد

̷ايند و در صورت تأخ̺ در اين امر، مرشوط بر آنكه غيبت نسبت به سه شانزدهم ساعات هر 

  پذير است.درس بيشرت نشود انتخاب واحد طلبه با تأييد شوراي مدرسه امكان

هفته از آغاز نيمسال تحصييل نسبت به انتخاب واحد  ٣از گذشت  : چنانچه طلبه پس١٢ماده 

اقدام نكند، شوراي آموزيش مدرسه با برريس مسأله نسبت به ادامه تحصيل وي، اعالم نظر كرده و 

  كند. نتيجه را به مركز اعالم مي

  واحد دريس انتخاب كند. ١٢تواند حداكʳ تا : طلبه مرشوط، مي١٣ماده 

واحد دريس اخذ  ١٨و باالتر در يك نيمسال، تا  ١٨تواند در صورت كسب معدل مي: طلبه ١٤ماده 

  ̷ايد.

واحد و يا يك درس از دروس  ٤تواند دو هفته پس از رشوع نيمسال، حداكʳ : طلبه مي١٥ماده 

  انتخاʭ خود را با حفظ حدّ نصاب واحد حذف يا اضافه ̷ايد. 

ت تا چهار هفته مانده به پايان نيمسال يك يا چند درس از تواند در صورت رضور مي : طلبه١٦ماده 

هاي وي از انتخاʭ خود را پس از موافقت شوراي مدرسه حذف كند مرشوط به آنكه غيبت دروس

هاي باقي̲نده وي از حداقل سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس بيشرت نباشد و تعداد واحد

  واحد كمرت نشود.



هاي انتخاʭ در يك نيمسال، تنها در صورʲ مجاز است كه بنا به تشخيص : حذف كليه درس١٧ماده 

شوراي مدرسه، طلبه قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت نيمسال مزبور جزو 

  شود.حداكʳ مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي

 


