
کارشناسی پیوسته، از ورودي 93-94-95-96-97آیین نامه آموزشی

ویرایش 97,7 (در آعاز هر نیمسال تحصیلی، آخرین ویرایش را تهیه نمایید.)

شرحعنوان

دانشجو در هر نیمسال تحصیلی باید حداقل 12 واحد اخذ نمایدحداقل واحد در هر نیمسال

دانشجو در هر نیمسال تحصیلی باید حداکثر 20 واحد اخذ نمایدحداکثر واحد در هر نیمسال

تبصره1
در صورتیکه معدل دانشجو در یک نیمسال حداقل 17 باشد،

دانشجو می تواند در نیمسال بعدي، حداکثر 24 واحد اخذ نماید

تبصره2
در صورتیکه دانشجو با 24 واحد فارغ التحصل بشود و معدل کل باالي 10 باشد، 

می تواند تا 24 واحد اخذ نماید

دانشجو در نیمسال تابستان تحصیلی باید حداکثر 6 واحد اخذ نمایدحداکثر واحد در  نیمسال تابستان

تبصره3
در صورتیکه دانشجو با 8 واحد در نیمسال تابستان فارغ التحصل بشود،

می تواند تا 8 واحد اخذ نماید

تبصره2 و تبصره 3، همزمان قابل اعمال نمی باشند

معرفی به استاد
اگر دانشجو در نیمسال آخر، با دو درس نظري فارغ التحصیل بشود،

می تواند این دو درس نظري را بصورت معرفی به استاد اخذ نماید

نمره درس جبرانی در میانگین کل و نیمسال محاسبه نمی شود.دروس جبرانی

چهار سال (هشت نیمسال)مدت مجاز تحصیل (وزارت علوم)



تبصره4
در صورت تایید در شوراي آموزشی دانشگاه ،  

حداکثر دو نیمسال به مدت مجاز تحصیل اضافه می شود.

مدت مجاز تحصیل (نظام وظیفه)

1- تعداد سنوات مجاز 5 سال (10 نیمسال تحصیلی) است.

2- دانشجو ، پس از 10 نیمسال، براي اخذ مجوز براي نیمسال 11، 

حتما باید به اداره آموزش ، درخواست آموزشی ارائه نماید

3-  در هر برحه از تحصیل که سنوات غیر مجاز دانشجو محرز شود، آموزش مجاز به اجراي قانون می باشد

درخواست سنوات ارفاقی

1- حداقل 85 واحد گذرانده باشد.

2- تمدید به صورت سنواتی می باشد.

3- تمدید بنا به درخواست دانشجو می باشد.

4- درخواست تمدید حداکثر تا زمان پایان سنوات مجاز (مطابق با آخرین نامه معافیت تحصیلی) باید انجام شود.

حذف نمره مردودي

اگر دانشجو در یک نیمسال، در یک درس نمره قبولی کسب نکند، اما 

در نیمسال بعدي، نمره قبولی کسب نماید:

    1- نمره مردودي در ترم (مشروطی) ثبت و باقی می ماند.

    2- نمره مردودي در معدل کل موثر نمی باشد.

 قانون "حذف نمر مردودي"  شامل تقلب یا موارد کمیته انضباطی نمی باشدتبصره5



مشروطی

در صورتیکه معدل یک نیمسال دانشجو کمتر از 12 باشد:

    1- دانشجو مشروط می باشد.

    2- در نیمسال بعدي، حداکثر 14 واحد باید اخذ نماید.

    3- در هر برحه از تحصیل که مشروطی دانشجو محرز شود، آموزش مجاز به اجراي قانون می باشد.

تبصره6

1- دانشجو با 3 نیمسال مشروطی متوالی/متناوب، اخراج آموزشی می باشد

2- دانشجو جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل به کمیسیون موارد خاص دانشگاه (معاونت دانشجویی)

         درخواست مجوز ارائه نماید.

دانشجو در دوره تحصیلی، حداکثر دو نیمسال می تواند از مرخصی استفاده نمایدمرخصی

عدم انتخاب واحد در یک نیمسال، منجر به اخراج آموزشی می گرددتبصره7

تغییر رشته/ گرایش

1- وجود رشته گرایش.

2- موافقت گروه و شوراي آموزشی.

3- کسب نمره قبولی (کارنامه سنجش).

4- داشتن سنوات (مدت مجاز) تحصیلی.

معادلسازي
1- مطابق مصوبه شوراي آموزشی می باشد.

2- به ازاي 12 تا 20 واحد، یک نیمسال از سنوات مجاز کاسته می شود.

مدرك معادل

 دانشجوي منصرف از تحصیل، 

     1- با حداقل 70 واحد که حداکثر شامل 10 واحد عمومی باشد.

     2- و معدل کل باالي 12

 می تواند با مدرك معادل کاردانی فارغ التحصیل شود.



چارت تحصیلی

1- دانشجو در انجام انتخاب واحد، ملزم به رعایت چارت تحصیلی مورد تایید گروه آموزشی می باشد.

2- مسئولیت عدم رعایت چارت تحصیلی، صرفا متوجه دانشجو می باشد.

3- در اولین فرصت بعد از شروع به تحصیل، نسبت به تهیه چارت تحصیلی مورد تایید گروه، اقدام شود.

4- در صورت عدم رعایت چارت تحصیلی- در هر مرحله از تحصیل- آموزش مجاز به حذف درس می باشد.


