
 

 نکات مهم آئین نامه آموزشی

 6واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز در دوره تابستانی  12حداکثر  و 21تواند حداقل نیمسال تحصیلی می دانشجو در هر(7ماده 

  .واحد است

  .واحد درسی را اخذ نماید 12 تواند حداکثر تاباشد، در نیمسال تحصیلی بعد می 21اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل  (1تبصره 

شرطی که میانگین کل وی باالی ه واحد درسی باقی داشته باشد، ب 12آموختگی، حداکثر برای دانشچنانچه دانشجو در نیمسال آخر  (2تبصره

  .درسی اخذ نماید واحد 12تواند تا باشد می 22

تواند واحدهای مذکور آموخته شود با تائید گروه آموزشی میسی دانشواحد در 8داکثر ح در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن (3تبصره 

  .را در دوره تابستان اخذ نماید

 داشته باشد با تائید گروه آموزشی و حداکثر دو درس نظریآموختگی در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش (8ماده 

 آن نیمسال یا دوره تابستانی بگذراند. دروس را به صورت معرفی به استاد درتواند با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال می

نمره دروس  باشد وواحد می 6برای دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر  تعداد واحدهای جبرانی با تشخیص گروه آموزشی صرفاً (11ماده 

 شود.کل محاسبه نمی جبرانی در میانگین نیمسال و

های کارشناسی دوره در کارشناسی ناپیوسته دو سال و ه( وناپیوست )اعم از پیوسته و های کاردانیمدت مجاز تحصیل در دوره (11ماده 

 .پیوسته چهار سال است

 .شودتحصیلی طبق تعرفه مصوب هیات امناء دانشگاه از دانشجویان روزانه نیز دریافت می تهزینه افزایش سنوا تبصره:

 وانجام تکالیف  فعالیت در کالس، و براساس حضور ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و (11ماده 

شود )تبصره: برگزاری آزمون کتبی برای دروس نظری الزامی محاسبه می صورت عددی از صفر تا بیسته ب شود ونتایج امتحانات انجام می

 .است(

 های حضوری الزامی است.حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره (17ماده 

 .شودمی نمره آن درس صفر ،جلسه امتحان آن درس غیبت غیر موجه کند جلسات یا در 26/3از  بیشاگر دانشجو در درسی  (1تبصره

های قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسالچند درس نمره  دانشجویی که در یک یا )تبصره: است 22درس  هر حداقل نمره قبولی در (18ماده 

ماند اما باقی می های مردودی قبلی در ریز نمرات دانشجو، فقط ثبت وا با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمرهر بعدی درس یا دروس مذکور

  .دوره خواهد بود به میانگین کلسآخرین نمره قبولی در آن درس مالک محا ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاًاین نمره

در نیمسال  شود وباشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می 21نیمسال کمتر از  چنانچه میانگین )معدل( نمرات دانشجو در هر (11ماده 

 .واحد درسی انتخاب نماید 22تواند تا بعدی حداکثر می

باشد از تحصیل  دو نیمسال )اعم از متوالی یا متناوب( مشروط شدهکارشناسی ناپیوسته  در دوره کاردانی و چنانچه دانشجویی :*تبصره

  .شودمحروم می

 شود.نیمسال، انصراف از تحصیل محسوب می ثبت نام نکردن دانشجو در هر (21ماده 

  در پایان دوره است. 21میانگین کل حداقل ناپیوسته داشتن  کارشناسی پیوسته و وهای کاردانی ش آموختگی برای دورهمالک دان (21ماده 

    

 آموزش   خدمات اداره  


