شـرایط شرکت در آزمـون پیش کارورزی
در پاياى هزحلِ کارآهَسی آسهَى جاهع پيش کارٍرسی تزگشار هيشَد ٍ قثَلي در ايي آسهَى
شزط ٍرٍد تِ دٍرُ کارٍرسی است.
شزايط شزکت در ايي آسهَى تذيي قزار هيتاشذ:
)1

قثَلي در کليِی درسّا ٍ تخشّای هزحلِ کارآهَسی تاليٌي

)2

کسة هياًگيي کل  14اس هزحلِ کارآهَسی

)3

ثثت هَضَع پاياى ًاهِ.

تبصره  :1چٌاًچِ ًوزات تعذادی اس درٍس ٍ تخشْايي کِ داًشجَ گذراًذُ ٍ در اهتحاًات
آًْا شزکت کزدُ است در سهاى هعزفي تِ آسهَى جاهع پيش کارٍرسی اعالم ًشذُ تاشذ٬
داًشجَ تِ صَرت هشزٍط در آسهَى شزکت هي ًوايذ .در صَرتي کِ تعذ اس اعالم ًوزُ٬
داًشجَ در آى درس يا تخش هزدٍد شذُ تاشذ يا علي رغن قثَلي هياًگيي کل هزحلِ سَم
تِ ً 14زسيذُ تاشذً ٬تيجِ آسهَى کاى لن يكي هي تاشذ ٍ آسهَى هذکَر جشٍ تعذاد دفعات
شزکت در آسهَى اٍ هحاسثِ ًخَاّذ شذ ٍ تا کسة ًوزُ قثَلي در درس يا تخش هزدٍدی ٍ
ّوچٌيي کسة هياًگيي السم ٬اجاسُ شزکت در آسهَى جاهع تعذی را حتي تِ صَرت
هشزٍط ًخَاّذ داشت.
تبصره  :2قثَل شذگاى آسهَى جاهع پيش کارٍرسی ٬تز اساس رتثِ ای کِ تا تَجِ تِ
فزهَل سيز:
ًوزُ تزاس شذُ آسهَى پيش کارٍرسی تز اساس هياًگيي ( +هياًگيي سِ هزحلِ اٍل )2 x
3

کسة هي کٌٌذ ٬در اًتخاب تخش ّای هَجَد ٬تزای گذراًذى هزحلِ کارٍرسی ٬حق تقذم
خَاٌّذ داشت.
تزای هثال :چٌاًچِ هياًگيي سِ هزحلِ اٍل داًشجَيي ً ٍ 15وزُ اٍ در آسهَى پيش کارٍرسی
 181اس  211تاشذ (ًوزُ تزاس شذُ آسهَى پيش کارٍرسی اٍ تزاساس هياًگيي  18هي شَد)٬
رتثِ اٍ تز اساس فزهَل تاال ٬تِ صَرت سيز هحاسثِ هي شَد:
)15x2(+18 =16
3

توجـه مهم :شزکت در اهتحاى جاهع پيش کارٍرسی تا سِ ًَتت هجاس است ٍ
داًشجَياًي کِ تِ علت هزدٍد شذى در اهتحاى جاهع پيش کارٍرسی اس اداهِ تحصيل
در رشتِ پششكي هحزٍم هيشًَذ ٬هيتَاًٌذ تز اساس دستَرالعول هٌذرج در تثصزُ 2
هادُ  13تِ يكي اس هقاطع کارشٌاسي پيَستِ ٬کارشٌاسي ًاپيَستِ ٍ کارداًي تغييز
رشتِ دٌّذ.

