
 آیین نامه های آموزشی

 7ماده 

واحد  6واحد درسی انتخاب کند .حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان  20و حداکثر  12دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل 

                  درسی است .

باشد ، در اینصورت دانشجو با تأیید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد  17اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل  – 1تبصره 

                 واحد درسی اخذ نماید  24می تواند حد اکثر تا 

اقی داشته باشد ، بشرطی که میانگین کل وی باالی واحد درسی ب 24چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی ، حداکثر  – 2تبصره 

                                              واحد درسی اخذ نماید .  24باشد ، می تواند تا  10

های مذکور را واحد درسی دانش آموخته شود ، با تأیید گروه آموزشی ، می تواند واحد 8در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  – 3تبصره 

                                                 در دوره تابستان اخذ نماید . 

 8ماده 

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

( می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند . 7ماده  3و  2سقف واحدهای آن نیمسال )موضوع تبصره 

نظری را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد ، می تواند  –تبصره : چنانچه دانشجویی قبالً یک درس عملی 

 با رعایت مفاد این ماده ، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به مدرس اخذ نماید .

 17ماده 

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

یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند ، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص  هجلس 3دانشجو در درسی بیش از .اگر  - 1تبصره 

شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود ، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه ، آن درس حذف می شود . در این 

سال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات واحد در طول نیم 12صورت رعایت حد نصاب 

               تحصیلی وی محسوب می شود .

در شرایط خاص ، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع  – 2تبصره 

               اب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است .امتحانات و با احتس

این ماده ، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال  صرفاً یک  1دانشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره  – 3تبصره 

   واحد نشود .12دانشجوکمتر از  درس نظری را با تأیید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده

 18ماده 

              است . 10حداقل نمره قبولی در هر درس 

دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی ، درس یا دروس مذکور را با  –تبصره 

ودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو ، فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه نمره قبولی بگذراند ، نمره یا تمام نمره های مرد

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



 19ماده 

، دانشجو در آن نیمسال مشروطی تلقی می شود و در نیمسال بعدی  باشد 12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 

              واحد درسی انتخاب کند . 14حداکثر می تواند تا 

نیمسال اعم از متوالی یا متناوب  3چنانچه دانشجویی در دورۀ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته  –تبصره 

 باشد ، از تحصیل محروم می شود .مشروط شده 

 20ماده 

و دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل ، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، یک نیمسال ودر دوره کارشناسی پیوسته حداکثر د

 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند .

 21ماده 

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

 22ماده 

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل ، باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند . دانشجو 

غیر اینصورت ، پس از انقضای این مهلت  مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در

 ، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود . 

 25ماده 

 تغییر رشته دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است ، اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط امکان پذیر است .

 28ماده 

معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است .    

     واحد از دروس معادل سازی شده ، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود . 20تا  12به ازای هر  – 1تبصره 

          سازی دروس صرفاً در شیوه های آموزشی هم عرض زیر صورت می گیرد :معادل  – 2تبصره 

          الف ( واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری ، نیمه حضوری و یا غیر حضوری ؛   

               ب ( نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیر حضوری ؛   

 .ج ( غیر حضوری به غیر حضوری    

 

 

 

 


