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در تزمی که کارورسی اخذ می شود حذاکثز - 2.  واحذ می باشذ12حذاقل واحذ در هز نیمسال - 1: تَضیحات

 واحذ می توانذ اخذ 18 باشذ تا 17درصورتی که معذل دانشجو باالی ). واحذ می باشذ14واحذ انتخابی تزم، 

اخذ دو درس اس گزوه معارف در هز تزم - 4. اخذ درس مهارت مشتزک در نیمسال اول ممنوع می باشذ- 3 (نمایذ

 مشزوط 12دانشجو با معذل سیز - 5 (امکان اخذ چنذ درس اس گزوه معارف در تزم آخز وجود دارد).ممنوع است

 تزم دانشجو اخزاج 2و در صورت مشزوط شذن در ( واحذ می توانذ اخذ نمایذ14در نیمسال بعذی حذاکثز )بوده 

اراِئه درس توسط مزکش آموسشی در هز تزم طبق رعایت پیشنیاس و همنیاس می باشذ که رعایت آن - 6. خواهذ شذ

در هز تزم فقط یک درس اس معارف اخذ می - 7.اس بزوس مشکالت در سمان فزاغت اس تحصیل جلوگیزی می نمایذ
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