اهم مواد آئیننامه آموزشی
مقطع کارشناسی
ماد 7
دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  12و حداکثر  02واحد درسی انتخاب کند .حداکثر واحد مجاز انتخابی در
دوره تابستان  6واحد درسی است.
تبصرر  :1اگر میانگین نمرات دانشججویی در یک نیمسال حداقل  71باشد ،در این صورت دانشجو با تایید گروه آموزشی نیمسال
تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا  42واحد درسی اخذ نماید.
تبصرر  :0چنانچه دانشجججو در نیمسججال آخر برای دانش آموختگی ،حداکثر  42واحد درسججی باقی داشججته باشججد ،به شججر ی که
میانگین کل وی باالی  71باشد ،میتواند تا  42واحد اخذ نماید.
تبصرر  :3در شجرای خاص که دانشججو با گذراندن حداکثر  8واحد درسی دانش آموخته شود ،با تایید گروه آموزشی ،می تواند
واحدهای مذکور را در دوره تابستانی اخذ نماید.
تبصر  :4دانشجو همزمان نمی تواند از مفاد تبصره  4و  ٣این ماده استفاده کند.
تبصر  :5در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی ،بنا به دالیل موجه
و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  74واحد درسی باشد ،در اینصورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال
کامل در سجنوات تحصجیلی وی محسجوب می شجود ،اما در مشجرو شجدن یا ممتاز شجدن دانشجو) موضوع تبصره  7همین ماده (
بیتاثیر اسجت )به عبارت دیگر ،در شجرای مذکور ،اگر میانگین دانشجو کمتر از  74شد مشرو نیست و اگر  71و باالتر شد ممتاز
محسوب نمی شود(.

ماد 8
در صجورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد ،با تایید گروه
آموزشجی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال )موضوع تبصرههای  4و  ٣ماده )1میتواند دروس را به صورت معرفی به استاد در
آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.

ماد 9
چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشججته با رعایت پیش نیاز) تقدم و تأخر ( هر درس بق برنامه درسججی
مصوب بر عهده گروه آموزشی گروه است.
تبصر  :دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات مربو به این ماده معاف است.

ماد 11
آموزش رایگان برای هر دانشجو ،در هر دوره تحصیلی صرفا یکبار و در یک رشته تحصیلی امکان پذیر است.

ماد 10
دانشجوی مشمول آموزش رایگان در دانشگاههای دولتی ،در صورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس ،برای انتخاب
مجدد آن درس ،در صجورتی که سنوات مجاز تحصیلی دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزینه مربو

بق مصوبه هیأت

امنای دانشگاه میباشد.

ماد 15
مدت مجاز تحصریل دورههای کاردانی) اعم پیوسجته و ناپیوسته (و کارشناسی ناپیوسته دو سال و در دور های کارشناسی
پیوسته چهار سال است.
تبصرر  :1دانشگاه اختیار دارد در شرای خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه ،حداکثر یک نیمسال برای دورههای کاردانی
و کارشجناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته ،مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد .چنانچه دانشجو در
این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

تبصرر  :0ھزینه افزایش سجنوات تحصجیل بق تعرفه مصجوب هیات امناء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت
میشود.

ماد 17
حضور دانشجو در تمام جلسات درس دورههای حضوری الزامی است.
تبصرر  :1اگر دانشججو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند ،چنانچه
غیبت دانشججو به تشجخیص شجورای آموزشجی دانشجگاه غیر موجه تشجخیص داده شود ،نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص
موجه ،آن درس حذف میشجود .در این صورت رعایت حد نصاب  74واحد در ول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال
مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب میشود.
تبصرر  :0در شرای خاص ،حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی دانشگاه
قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است.
تبصرر  :3دانشجو میتواند با رعایت مفاد تبصره  7این ماده ،در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال،
صرفا یک درس نظری را با تأیید گروه آموزشی حذف کند به شر آن که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از 74واحد نشود.

ماد 18
حداقل نمرة قبولی در هر درس  71است.
تبصر  :1دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند ،چنانچه در نیمسالهای بعدی ،درس یا دروس
مذکور را با نمره قبولی بگذراند ،نمره یا تمام نمرههای مردودی قبلی در ریزنمرات تحصججیلی دانشجججو ،فق ثبت و باقی میماند اما
این نمرهها در محاسجبه میانگین کل دوره بی اثر و صججرفا آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسجبه میانگین کل دوره خواهد
بود.
تبصررر  :0گذراندن دروس با اسججتفاده از تبصججره ، 7صججرفا برای محاسججبه میانگین کل دوره تحصججیلی در هنگام دانش آموختگی
میباشد و مشرو ی دانشجو در نیمسالهای قبلی را خنثی نمیکند؛
تبصرر  :3تسجهیالت این ماده شجامل دانشججویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضجبا ی ،نمره مردودی دریافت میکنند،
نمیشود.

ماد 19
چنانچه میانگین نمرات دانشججو در هر نیمسجال تحصجیلی دانشججو کمتر از  74باشجد ،دانشججو در آن نیمسجال مشرو تلقی
میشود .دانشجوی مشرو  ،در نیمسال بعدی حداکثر میتواند تا  72واحد درسی انتخاب کند.
تبصرر  :چنانچه دانشججویی در دوره کاردانی و کارشجناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته  ٣نیمسال اعم از
متوالی یا متناوب مشرو شده باشد ،از تحصیل محروم میشود.

ماد 02
دانشججو میتواند با رعایت سجنوات مجاز تحصجیل ،در دوره کاردانی و کارشجناسی ناپیوسته ،یک نیمسال و در دوره کارشناسی
پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
تبصرر  :0مدت مجاز مرخصی پزشکی ،در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی ،حداکثر دو نیمسال تحصیلی و
بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.
تبصرر  :3بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند) ماموریت همسر یا والدین و  ) ...حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون
احتساب در سنوات مجاز ،در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است.
تبصره  :4دانشجو میتواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصیهای مذکور در این ماده و تبصرههای مندرج
در آن بهرهمند شود.
توجه  :مدت مجاز مرخصی زایمان پنج نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

ماد 01
ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ،انصراف از تحصیل محسوب میشود.
تبصره :تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

ماد 00
دانشججوی متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم
کند .دانشججو مجاز اسجت فق یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواسجت ،تقاضای انصراف خود را پس بگیرد .در غیر این صورت،
پس از انقضای این مهلت ،حکم انصراف وی از تحصیل صادر میشود.

ماد 03
دانشججوی دورههای کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرای زیر میتواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر
تحصیلی درهمان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:
الف( وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان دانشگاه؛
ب( موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه؛
ج( کمتر نبودن نمره اکتسجابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آموزشی ذی رب از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا
گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش و با تایید سازمان سنجش آموزش کشور؛
د( امکان ادامه تحصیل دانشجو در گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده؛
تبصر  :دانشجو در هر دوره تحصیلی برای یک بار می تواند با رعایت شرای این ماده ،تغییر رشته یا گرایش دهد.

ماد 04
تغییر رشجته از دورههای پایین به دورههای باالتر ،از غیر دولتی به دولتی ،از شبانه به روزانه ،از غیر حضوری به نیمه حضوری و
حضوری ممنوع است ولی بر عکس آن مجاز است.
تبصرر  :تغییر رشجته دانشجویی که پذیرش وی در دوره از ریق بدون آزمون میباشد به رشتههایی که پذیرش در آنها از ریق
آزمون سراسری صورت گرفته باشد ،ممنوع است.

ماد 09
مالک دانش آموختگی برای دورههای کاردانی ،کارشجناسی پیوسته و ناپیوسته داشتن میانگین کل حداقل  12در پایان
دور است.
تبصرر  :چنانچه میانگین کل دانشججویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسجی آن دوره کمتر از  74باشجد ،تنها یک نیمسال با
رعایت س جقف مجاز تحصججیلی به وی فرصججت داده میشججود تا با اخذ مجدد حداکثر  41واحد از درسهایی که با نمره کمتر از 74
گذرانده است ،میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل  74برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند .درغیراینصورت از
تحصیل محروم میشود.

ماد 32
در صجورتی که دانشججوی منصجرف یا محروم از تحصجیل دوره کارشجناسی پیوسته حداقل  66واحد درسی (شامل حداکثر 71
واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره( را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی  74یا باالتر باشد ،در
این صججورت میتواند مدرک دوره کاردانی همان رشججته را دریافت کند .در در غیر این صججورت ،به دانشجججوی مذکور و همچنین
منصججرف یا محروم از تحصججیل در دوره کاردانی و کارشججناسججی ناپیوسججته ،فق گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شججده داده
خواهد شد.
تبصرر  :1در صجورتی که دانشججوی منصجرف یا محروم از تحصجیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز دوره
کاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشججد ،در این صججورت دانشججگاه دروسججی را مالک میانگین کل برای صججدور مدرک کاردانی قرار
میدهد که میانگین کل دانشجو در آن دروس 74 ،یا باالتر شود.
تبصرر  :0صجدور مدرک کاردانی حسجب تقاضجای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن
دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام میگیرد.

ماد 31
تاریخ دانش آموختگی ،زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.

