
 

  دارش یکارشناس هدور یآموزش هنام نآیی ماه

 شود.باشد که در ابتدای دوره و ترجیحا قبل از دروس اصلی ارائه میواحد می 12حداکثر دروس جبرانی .1

 است. 12حداقل نمره قبولی در هر درس )اصلی یا جبرانی( .2

 د.شونمرات دروس جبرانی در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو محاسبه نمی.3

چه دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند و درس یا دروس چنان.4

های مردودی در میانگین نیمسال موثر و های بعدی با نمره قبولی بگذارند، نمره یا نمرهمذکور را در نیمسال

رس مالک محاسبه میانگین کل دوره اثر بوده و صرفا آخرین نمره قبولی در آن ددر محاسبه میانگین کل بی

 خواهد بود.

 .تاس دواح 14 رحداکث و ۸ لحداق لنیمسا ره رد یدرس یواحدها دتعدا.5

 یتلق طدانشجومشرو تصور نای رغی رد دباش رکمت 14 زا دنبای لنیمسا ره رد ودانشج تنمرا نمیانگی.6

 .شودمی

 .شودمی ممحرو لتحصی زا دشو طمشرو بمتناو ای یمتوال زا ماع یتحصیل لنیمسا ود هک یدانشجوی.7

 . دنمای هاستفاد یتحصیل یمرخص لنیمسا کی زا رحداکث ،تحصیل تسنوا باحتسا اب دتوان یم ودانشج. ۸

 هچنانچ. دده فانصرا لتحصی هادام زا یدلیل ره هب هموسس هب یکتب تدرخواس هارائ اب دتوان یم ودانشج.9

 .نمایدمی ماقدا یو لتحصی زا فانصرا محک رصدو هب تنسب هموسس دنگیر سپ ار دخو تدرخواس هما 2تا 

 تاس یتحصیل لنیمسا رچها رب لمشتم ،سال 2 رحداکث هدور لطو.10

  .تاس عممنو دارش یکارشناس هدور رد یمیهمان و لانتقا ، هرشت رتغیی.11

 .تاس دواح  32 و هرشت بمصو لسرفص قمطاب دارش یکارشناس هدور رد یدرس دواح دتعدا.12



 و هنام نپایا دواح لمعاد ودانشج و دبو دخواه هنام نپایا نبدو ، یدرس یها دواح یآموزش هشیو رد.13 

 نمیانگی اب و ذاخ ار یتحصیل هرشت اب طمرتب یدرس یواحدها ای و رسمینا سدر ،یآموزش هگرو رنظ قطب

 .دشویم لالتحصیغفار 14 لحداق لک

 یواحدها نگذراند یگواه طفق ،برساند نپایا هب ار یتحصیل هدور دنتوان لدلی ره هب هک یدانشجوی. 14 

 .دشویم ااعط یو هب یدرس

 و تتحقیقا ،علوم توزار یآموزش یریز هبرنام یعال یشورا 4/7/1394 خمور ۸۸6 هجلس رد هنام نآیی نای

 .تاالجراس مالز و هرسید بتصوی هب یفناور


