خالصه نکات آیین نامه آموزشی
دوره کارشناسی پیوسته
پاییز ۱۳۹۴

ثبت نام ترمی
ثبت نام مقدماتی
ثبت نام اصلی
حذف و اضافه
ماده  :۲۱ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ،انصراف از تحصیل محسوب
می شود.
◦ برای بازگشت به تحصیل باید موافقت شورای آموزشی دانشگاه اخذ شود.

انتخاب واحد
ماده :۹دروس هر رشته با رعایت پیشنیاز (تقدم و تأخر) و همنیاز هر درس ،طبق چارت درسی
مصوب گروه آموزشی ارائه می گردد.
ماده  :۶دانشگاه یکی از اساتید مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان استاد راهنمای آموزشی
تعیین و اعالم می کند.

ماده  :۷دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  ۱۲و حداکثر  ۲۰واحد درسی انتخاب
کند.
◦ در نیمسال تابستان حداکثر واحد مجاز  ۶واحد درسی است.
◦ اگر معدل یک نیمسال دانشجو حداقل  ۱۷باشد ،می تواند در ترم بعد تا سقف  ۲۴واحد انتخاب نماید.
◦ چنانچه دانشجوی ترم آخر برای دانش آموختگی حداکثر ۲۴واحد داشته باشد ،می تواند ۲۴واحد را اخذ نماید
(شرط معدل کل باالی .)۱۰

حذف و اخذ مجدد دروس
حذف و اضافه

حذف اضطراری (یک درس نظری)
حذف پزشکی
حذف ترم (درخواست قبل از شروع امتحانات ،با موافقت شورای آموزش دانشگاه ،احتساب در
سنوات تحصیل)

ماده  :۱۲دانشجوی روزانه در صورت حذف و یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس ،برای انتخاب
مجدد آن (خارج از سنوات مجاز تحصیلی) ،موظف به پرداخت هزینه است.

حضور در کالس
ماده  :۱۷حضور دانشجو در جلسات کالس اجباریست.
◦ غیبت بیش از  ۳/۱۶جلسات کالس و یا غیبت در جلسه امتحان در صورتی که
توسط شورای آموزشی غیرموجه تشخیص داده شود منجر به درج نمره صفر و در
صورت موجه بودن منجر به حذف درس می گردد.

ارزشیابی دانشجو در درس
ماده  :۱۶ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو توسط مدرس هر درس به صورت عددی بین
صفر تا  ۲۰صورت می گیرد.
ماده  :۱۸حداقل نمره قبولی در هر درس  ۱۰است.
◦ چنانچه دانشجو درسی را که قبالً افتاده است مجدداً اخذ و پاس کند ،تمام نمرات افتاده آن درس در
محاسبه معدل کل او بی اثر می شوند.
◦ نمرات کمتر از  ۱۰در ریز نمرات دانشجو درج خواهند شد و در معدل هر ترم تاثیر دارند.

◦ تبصره فوق شامل حال دانشجویانی که به دلیل تقلب یا حکم کمیته انضباطی نمره مردودی گرفته اند
نمی شود.

وضعیت مشروط
ماده  :۱۹چنانچه میانگین نمرات دروس دانشجو در هر نیمسال تحصیلی
کمتر از  ۱۲باشد ،دانشجو در آن ترم مشروط تلقی می شود.
◦ دانشجو در نیمسال بعد حداکثر می تواند ۱۴واحد انتخاب کند.

◦ اگر دانشجو  ۳نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود ،از ادامه تحصیل
محروم خواهد شد.

انتقال
ماده  :۲۳دانشجو می تواند در همان دانشگاه محل تحصیلش ،یکبار تغییر رشته یا گرایش دهد.
◦ موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد
◦ دانشجو حداقل نمره آخرین نفر پذیرفته شده در رشته یا گرایش مقصد را در آزمون سراسری آورده باشد.

◦ امکان ادامه تحصیل در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز دانشجو باقیمانده ،وجود داشته باشد.

 دانشجو اگر در آزمون سراسری ،در دانشگاه دیگری قبول شده باشد می تواند از طریقسامانه سازمان سنجش تقاضای انتقال نماید.

مهمان
دانشجو می تواند در دوره تحصیل خود حداکثر  ۳نیمسال را به صورت
مهمان در دانشگاهی دیگر در رشته خود ،تحصیل نماید.
◦ موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد باید

◦ اقدام از طریق سامانه سازمان سنجش
◦ شرط معدل حداقل ۱۳
◦ دانشجو موظف به پرداخت هزینه در دانشگاه مقصد است.

مدت مجاز تحصیل
ماده  :۱۵مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته ۴سال بوده که در شرایط خاص
تا دو نیمسال توسط شورای آموزشی قابل افزایش است.
◦ دانشجو موظف به پرداخت هزینه به ازای افزایش سنوات می باشد.

ماده  :۲۰دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل ،حداکثر  ۲نیمسال از مرخصی
تحصیلی استفاده کند.
◦ نیمسال های مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیل محاسبه می شود.

دانش آموختگی
ماده  :۲۹مالک دانش آموختگی داشتن معدل کل حداقل  ۱۲پس از گذراندن تمام
واحدهای درسی می باشد.
◦ اگر معدل کل کمتر از  ۱۲باشد با رعایت سنوات ،به دانشجو یک نیمسال فرصت داده میشود تا با اخذ
مجدد حداکثر  ۲۰واحد از دروسی که نمره زیر  ۱۲دارند ،معدل کل خود را به باالی  ۱۲برساند در
غیر اینصورت از تحصیل محروم می شود.

ماده  :۳۰اگر دانشجوی محروم یا منصرف از تحصیل ،بیش از  ۶۸واحد درسی را با معدل
باالی  ۱۲گذرانده باشد ،می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت نماید.
ماده :۳۱تاریخ دانش آموختگی ،زمان ثبت نمره آخرین درس دانشجو در اداره آموزش
است.

