
 

 عمومی و مقررات قواعد

 د که محصلین به آن ملزم میباشند.میباش عاطفی در انستیتوت ملی از قواعد اساسیرعایت موازین اخالق اسالمی و فرهنگ  .1 

 .صحت عامه مکلف میباشند تمام محصلین به رعایت مقررۀ نظم ودسپلین این انستیتوت وقوانین وزارت .2

 در غیرآن شامل امتحان سمستر شده نمیتواند. .فیصد حاضری میباشد 75محصل درطول سمستر مکلف به داشتن  .3

  .الزامی میباشد و موافقه فامیل فورم صحی ،ت صنف دوازده از ریاست معارف شهرطی مراحل نمودن اسناد ضروری مانند فراغبعد از شمولیت،  .4

 .ضمیمه اسناد الزمی است گذشتهبا پس منظر سفید و بدون عینک رنگه از سه ماه  3x 4رنگه سایز  ده قطعه عکس کاپی رنگه تذکره و  .5

 میگردد.  لغوتخفیف یا تآجیل مطابق اصول  در صورت تبدیلی به جریان تحصیل به انستیتوت های دیگر سمسترفیس تحصیلی  .6

قابلگی  ، در صورت انتخاب رشته های نرسنگ عالی وعایت تمام اصول وقوانین انستیتوتارایۀ تعهد نامۀ کتبی معتبر از جانب اولیا در مورد ر .7

 جرای وظیفۀ شبانه در شفاخانه ها الزامی است.عالی ا

 این قیمت برای مصارف اداری امتحان کانکور بوده و به هیچ صورت قابل مسترد نیست. افغانی حق الشمول برا ی امتحان کانکور. 1500پرداخت  .8

 قبل از امتحان نهائی سمستر. 25فیصد و % 20ز امتحان قبل ا 50ابتدأ، % %25قیمت تحصیلی بصورت اقساط در سه دوره اخذ میگردد. طوریکه  .9

 فعالیت های سیاسی، تبعیض آمیز، مخرب و خالف منافع ملی در هر حالت در جریان تحصیل، کامالً ممنوع میباشد. .10

 ضویت در جریانات سیاسی، مسایل جنائی و حقوقی و امثالهم مربوط خود فرد بوده و انستیتوت هیچ نوع مسولیتی ندارد.ع .11

به اساس طرزالعمل تبدیلی انستیتوت علوم صحی عاطفی محصلین عزیزی که خواهان تبدیلی از یک انستیتوت به انستیتوت دیگر میباشند موادات   .12

 مورد شان قابل تطبیق میباشد.زیر در 

طرزالعمل تبدیلی یا بر اساس موافقه : تبدیلی محصالن به انستیتوت های دیگر در صورت تکمیل شرایط قانونی انستیتوت و با در نظر داشت 1

 فامیل، موافقه دیپارتمنت ها، و رئیس های هر دو انستیتوت صورت گرفته میتواند.

صورتی که خواهان تبدیلی خویش به کدام انستیتوت دیگرمیگردد، اصل فیس سمسترهای گذشته وسمسترجاری بطورکامل ) اصل فیس در  :2

.خواهد شد ( از وی دریافتبراساس رشتهتحصیلی   

 

( معلومات مندرج فورم مطابق مشخصات و تذکره تابعیت ام بوده در صورت مغایرت مسوولیت بعدی بدوش بنده          اینجانب )                     ( فرزند )              

 می باشد.

: .......................................متقاضی تحصیل امضاء   

 


