
 

 

 (ناپیوسته-پیوستهاهم آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی )

 واحد است. 20و حداکثر  12تعداد واحدهای درسی در هر نیمسال حداقل  .1

 واحد درسی است. 6حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 

بعد با تایید  واحد درسی در نیمسال 24در هر نیمسال، اخذ حداکثر  17با کسب میانگین حداقل  .2

 پذیر است.گروه آموزشی امکان

که میانگین آموختگی به شرط آنواحد درسی در نیمسال آخر تحصیلی برای دانش 24اخذ حداکثر  .3

 پذیر است.، امکانباشد 10کل دانشجو باالی 

پذیر آموختگی، امکانواحد درسی در دوره تابستان به شرط دانش 8در شرایط خاص اخذ حداکثر  .4

 .است

 نامه استفاده نماید.این آیین 4و  3تواند از مفاد بند دانشجو همزمان نمی .5

در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی، بنا  مانده دانشجونانچه واحدهای انتخابی و یا باقیچ .6

عنوان یک واحد درسی برسد، آن نیمسال به 12به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

 عنوان مشروطی محاسبه نخواهد شد.شود، لیکن بهسال در سنوات تحصیلی محسوب مینیم

تواند با تایید آموختگی حداکثر دو درس نظری باقیمانده داشته باشد میچنانچه دانشجو برای دانش .7

صورت معرفی به استاد نامه، این دو درس را بهاین آیین 4و  3گروه آموزشی و رعایت موضوع بندهای 

 نیمسال تحصیلی و یا دوره تابستان بگذراند. در



آموختگان دوره کاردانی پیوسته تعداد واحدهای جبرانی در دوره کارشناسی ناپیوسته برای دانش .8

باشد. نمره این دروس در میانگین نیمسال و واحد درسی به تشخیص گروه آموزشی می 20حداکثر 

 شود.میانگین کل محاسبه نمی

 سال است. 4سال و در دوره کارشناسی پیوسته  2دوره کارشناسی ناپیوسته  مدت مجاز تحصیل در .9

در جلسه امتحان پایان نیمسال الزامی است. چنانچه دانشجو در جلسه امتحان پایان حضور دانشجو  .10

نیمسال درس یا دروسی غیبت نماید، نمره آن درس صفر و درصورت تشخیص موجه، آن درس حذف 

واحد درسی در یک نیمسال الزامی نیست، لیکن نیمسال  12رت رعایت حدنصاب شود. در این صومی

 شود.عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب میمذکور به

در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید  -1تبصره 

 پذیر است.و با احتساب سنوات تحصیلی امکانشورای آموزشی موسسه قبل از شروع امتحانات 

نامه درصورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع این آیین 10تواند با رعایت مفاد ماده دانشجو می -2تبصره 

تعداد که ند به شرط آنامتحانات پایان نیمسال، صرفا یک درس نظری را با تایید گروه آموزشی حذف ک

 واحد کمتر نشود. 12واحد باقیمانده وی از 

     است. 10حداقل نمره قبولی در هر درس  .11

چنانچه دانشجو در هر نیمسال تحصیلی در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند و درس یا دروس  .12

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

محاسبه میانگین کل  اثر بوده و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس مالکو در محاسبه میانگین کل بی

 دوره خواهد بود.

صورت دانشجو مشروط تلقی باشد. در غیراین 12میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از  .13

 واحد درسی انتخاب کند. 14تواند حداکثر تا شود و در نیمسال بعدی میمی



سته سه نیمسال دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوناپیوسته ی چه دانشجویی در دوره کارشناسچنان .14

 شود.اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می

تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و در دوره میدانشجو  .15

 کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

ری گیشود. تصمیممحسوب میثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل  .16

 دانشجوی منصرف از تحصیل به عهده شورای آموزشی است.درمورد بازگشت به تحصیل 

تواند با ارائه درخواست کتبی به موسسه از ادامه تحصیل انصراف دهد. چنانچه تا دو ماه دانشجو می .17

 نماید.ز تحصیل وی اقدام میدرخواست خود را پس نگیرد موسسه نسبت به صدور حکم انصراف ا

در  12یوسته و ناپیوسته داشتن معدل کل حداقل های کارشناسی پوختگی برای دورهآممالک دانش .18

 پایان دوره است.

باشد،  12چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از  -تبصره

شود تا با اخذ مجدد حداکثر ت تحصیلی به وی فرصت داده میتنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوا

گذرانده است، میانگین کل دروس اخذ شده را به حداقل  12هایی را که با نمره کمتر از واحد از درس 20

 شود.صورت از تحصیل محروم میبرساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند. در غیر این 12

 مان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش موسسه است.آموختگی، زتاریخ دانش .19

ریزی آموزشی وزارت علوم، شورای عالی برنامه 16/12/1393مورخ  859این آیین نامه در جلسه 

 االجراست.تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده و الزم

 


