
واحد درسی انتخاب کند ، و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره  20واحد وحداکثر  12سال تحصیلی الزم است حداقل دانشجو در هر نیم -7ماده 

 واحد درسی است .  6تابستان 

باشد ، دراینصورت دانشجو با تأیید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد  17اگر میانگین نمرات دانشجویی دریک نیم سال تحصیلی حداقل  . 1تبصره 

 واحد درسی اخذ نماید .   24می تواند تا 

باشد ،  10میانگین کل وی باالی بشرطی که  واحد درسی باقی داشته باشد ، 24چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی ، حداکثر  . 2تبصره 

 واحد درسی اخذ نماید .  24می تواند تا 

واحد درسی دانش آموخته شود ، با تأیید گروه آموزشی ، می تواند واحدهای مذکور را در  8در شرایط خاص که دانشجو با گذزاندن حداکثر  . 3تبصره 

 دوره تابستان اخذ نماید . 

و خارج از اراده دانشجو  پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی ، بنابه دالیل موجهدانشجو دردرصورتی که واحد های انتخابی یا باقیمانده  . 5تبصره 

 وط شدنشرما در  سنوات تحصیلی وی محسوب می شود ، امّدرواحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل  12از به کمتر

شد مشروط  12همین ماده( بی تأثیر است )به عبارت دیگر، در شرایط مذکور ، اگر میانگین دانشجو کمتر از   1ا ممتازشدن دانشجو )موضوع تبصره ی

 و باالتر شد ممتاز محسوب نمی شود.( 17نیست و اگر 

درس نظری داشته باشد ، با تأیید گروه آموزشی و با رعایت در صورتی که دانشجو در آخر نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو  -8ماده 

 دروس را به صورت معرفی به استاد درآن نیمسال و یا دردوره تابستان بگذراند . ( می تواند 7ماده 3و2سقف واحدهای آن نیمسال )موضوع تبصره های 

ش نیاز )تقدم و تأخّر( هر درس طبق برنامه درسی مصوب برعهدهء گروه چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پی -9ماده 

 آموزشی است . 

 آموزش رایگان برای هر دانشجو، درهر دوره تحصیلی صرفاً یکبار و در یک رشته تحصیلی امکانپذیر است .  -11ماده 

 مدت مجاز به تحصیل در دوره های کارشناسی پیوسته چهار سال است .  -15ماده 

حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته، مدت مجاز  دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص وبا تصویب شورای آموزشی دانشگاه،  . 1ه تبصر

 تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد .  

براساس حضور و فعالیت در کالس ، انجام تکالیف و نتایج امتحانات  انشجو درهر درس توسط مدرس آن درس ودارزیابی پیشرفت تحصیلی  -16ماده 

 .  انجام می شود وبه صورت عددی از صفر تا بیست محاسبه می شود 

 .  برگزاری آزمون کتبی برای دروس نظری الزامی است . 1تبصره 

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

جلسات یا جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای   16/3اگردانشجو در درسی بیش از  . 1تبصره 

و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می شود . دراین صورت رعایت حد نصاب  غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفرآموزشی دانشگاه 

  برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل وی محسوب می شود .   واحد در طول نیمسال 12



کتبی دانشجو وتأیید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و  حصیلی با درخواستتیط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال اشررد . 2تبصره 

  با احتساب در سنوالت تحصیلی امکان پذیر است .  

این ماده، درصورت اضطرار تا دو  هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک درس نظری را  1دانشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره  . 3تبصره 

 واحد نشود .   12یید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحدهای باقی مانده دانشجو کمتر از با تأ

   است  10حداقل نمرهء  قبولی در هر درس  -18ماده 

ور را با نمرهء یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذک ردانشجویی که در هر نیمسال د . 1تبصره 

ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها  در محاسبه میانگین دوره  طنمرات تحصیلی دانشجو، فق زیا تمام نمره های مردودی قبلی در رقبولی بگذراند، نمره ی

    بی اثر و صرفا ً آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین دوره خواهد بود .   

، صرفاً برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی درهنگام دانش آموختگی می باشد و مشروطی دانشجو  1فاده از تبصره تاس اوس برگذراندن د . 2تبصره 

 در نیمسال های قبل را خنثی نمی کند .  

 دریافت می کنند، نمی شود تسهیالت این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی  . 3تبصره 

بعدی  تلقی می شود و در نیمسالباشد ، دانشجو درآن نیمسال تلقی مشروط  12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتراز  -19ماده 

 .  واحد درسی  انتخاب کند 14حداکثر می تواند تا 

       مشروط شده باشد ، از تحصیل محروم می شود .    نیمسال اعم از متوالی  یا متناوب 3در دوره کارشناسی پیوسته  دانشجوییچنانچه  :تبصره 

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

 ایان دوره است . درپ 12مالک دانش آموختگی برای دوره های کارشناسی پیوسته ، داشتن میانگین کل حداقل  -29ماده  

باشد تنها یک نیم سال با رعایت سقف مجاز سنوات  12چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحد های درسی آن کمتر از تبصره : 

کل دروس میانگین گذرانده است ،  12واحد درسی از درسهایی که با نمره کمتر از  20تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 

   برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند و در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود .   12اخذ شده خود را به حداقل 

واحد دروس  10واحد درسی )شامل حداکثر  68درصورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل  -30ماده 

یا باالتر باشد ، دراین صورت می تواند مدرک  12عمومی و مابقی از سایر دروس دوره ( را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی 

در غیر این صورت ، به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره  .همان رشته را دریافت کندره کاردانی دو

  کاردانی وکارشناسی ناپیوسته ، فقط گواهی مبنی برتعداد واحد های گذرانده شده داده خواهد شد. 

و و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل کاردانی حسب تقاضای دانشجصدور مدرک . 2تبصره 

 دانشجو انجام می شود . 

 تاریخ دانش آموختگی ، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو دا اداره آموزش دانشگاه می باشد. -30ماده 

  . 

آموزش کل اداره تنظیم  : تهیه و    


