مهم ترین نکات آئین نامه کارشناسی ورودی  79و پس از آن
ماده :5آموزش رایگان برای هر دانشجو در هر دورهی تحصیلی صرفاً یک بار امکان پذیر است.
تبصره  :1دانشجوی مشمول آموزش رایگان در صورت حذف غیر موجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست
نیاوردن نمره قبولی در هر درس ،برای انخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن ،موظف به پرداخت هزینهی
درس مطابق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه است.
ماده :6حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس دورههای تحصیلی حضوری ،الزامی است.
تبصره :1اگر دانشجو در درسی بیش از
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کند ،نمره آن درس صفر خواهد شد .در صورتی که به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیبت دانشجو موجه
تشخیص داده شود آن درس صفر از مجموع درس های آن نیمسال حذف میشود.
تبصره :2غیبت قبل از حذف و اضافه در دروسی که دانشجو در زمان حذف و اضافه اخذ مینماید جزء غیبتهای
مجاز محسوب میشود.
ماده :9مدت مجاز تحصیل در دورهی کاردانی(پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته  4نیمسال و در دورهی
کارشناسی پیوسته  8نیمسال است.
تبصره :1دانشگاه اختیار دارد مدت مجاز را حداکثر تا  2نیمسال افزایش دهد .چنانچه دانشجو در این مدت
دانشآموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
تبصره :2دانشجوی مشمول آموزش رایگان(روزانه) ،با توجه به تبصرهی 1ماده ، 5از پرداخت شهریه در مدت مجاز
سنوات تحصیل (حداکثر  11نیمسال) معاف میباشد.
ماده :11چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و رشته با رعایت پیش نیاز(تقدم و تأخر) هر درس طبق
برنامه درسی مصوب به عهدهی گروه آموزشی است.
تبصره :1دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به این ماده معاف است.
تبصره :2برای جلوگیری از مشکالت احتمالی به دانشجویان توصیه میشود دروس تربیت بدنی را تا قبل از نیمسال
پنجم اخذ نمایند .همچنین در هر نیمسال از اخذ بیش از یک درس عمومی از مجموعه دروس معارف اسالمی
خودداری نمایند.

ماده :11تعداد واحدهای جبرانی با تشخیص گروه آموزشی صرفاً برای دورهی کارشناسی ناپیوسته حداکثر 6
واحد می باشد و نمرهی دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود.
حذف و اضافه و اعالم نمره

تبصره .1حذف و اضافه :در ابتدای هر نیمسال و در بازهی زمانی که از طرف آموزش دانشگاه اعالم میشود ،دانشجو
با رعایت مواد  11و  11این آئین نامه به دلخواه میتواند تا حداکثر  2درس خود را حذف و حداکثر 2درس به
دروس نیمسال خود اضافه کند.
تبصره .2حذف اضطراری:

 :1.2دانشجو مجاز است تا یک روز قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال ،یک تا چند درس را با رعایت ماده  11و
با تأیید گروه آموزشی حذف کند مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقیمانده از  12واحد کمتر نباشد.
 :2.2دانشجوی ترم آخر در صورتی که به اختیار نسبت به حذف درس اقدام نماید ،مشمول تبصرهی  1مادهی 11
و تبصرهی  5ماده  11نخواهد بود.
تبصره .1حذف ترم:

 :1.1در شرایط خاص ،حذف تمام دروس در یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید شورای
آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است.
 :2.1دانشجویان شهریه پرداز در صورت حذف ترم ،قبل از حذف و اضافه باید شهریهی ثابت و بعد از حذف و اضافه
شهریهی ثابت و متغیر را به دانشگاه بپردازند.
تبصره .1اعالم و ثبت نمره:

 :1.4نمره نهایی حداکثر 11روز پس از برگزاری امتحان پایان ترم ،توسط مدرس ان درس باید در سامانهی گلستان
ثبت و بعد از مهلت  1روزهی پاسخگویی به اعتراضات دانشجویان ،قفل گردد.
 :1.4چنانچه دانشجو اقدام به اخذ درس پروژه در دورهی تابستان نماید ،نمرهی این درس باید حداکثر تا دو هفته
قبل از شروع امتحانات نیمسال بعد تبدیل به نمرهی قطعی شود .بعد از این تاریخ ،دروس ناتمام حذف آموزشی
خواهد شد.

ماده :16نمرهی ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا  21محاسبه میشود و حداقل نمرهی قبولی در
هر درس  11و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  12است و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال
تحصیلی کمتر از  12باشد ،آن نیمسال مشروط تلقی میشود .سقف مجاز مشروط اعم از متوالی یا متناوب ،در هر
دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  2نیمسال و دوره کارشناسی پیوسته  1نیمسال است.
ماده :11دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  12واحد و حداکثر  21واحد درسی انتخاب کند،
حداکثر واحد مجاز انتخابی در دورهی تابستان  6واحد درسی است.
تبصره :2اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل  11باشد ،در این صورت دانشجو با تأیید گروه
آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد میتواند حداکثر تا  24واحد درسی اخذ کند.
تبصره :1دانشجو در هر نیمسالی که مشروط شود ،در نیمسال بعدی حداکثر میتواند تا  14واحد درسی انتخاب
کند.
تبصره :1در صورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به
کاهش تعداد واحدهای دانشجو از حد نصاب شود ،آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی
وی محسوی میشود ،اما در مشروطی و ممتازی دانشجو بیتأثیر است.
تبصره :5چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی حداکثر  24واحد درسی باقی داشته باشد ،بشرطی
که میانگین کل وی باالی  11باشد صرف نظر از مشروطی ترم قبل ،می تواند تا  24واحد درسی اخذ کند.
تبصره :6در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  8واحد درسی دانش آموخته شود ،با تأیید گروه آموزشی
میتواند واحدهای مذکور را در دورهی تابستان اخذ نماید.
ماده :11دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های
بعدی درس یا دروس مذکور را با نمرهی قبولی بگذراند،نمره یا تمام نمرههای مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی
دانشجو ،فقط ثبت و باقی میماند اما این نمرهها در محاسبه میانگین کل دوره ،بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی
در آن درس مالک محاسبهی میانگین کل دوره خواهد بود.
تبصره :1گذراندن دروس با استفاده از این ماده ،صرفاً برای محاسبه میانگین کل دورهی تحصیلی در هنگام دانش
آموختگی میباشد و مشروطی دانشجو در نیمسالهای قبلی را خنثی نمیکند.
تبصره :2تسهیالت این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی ،نمرهی مردودی
دریافت میکنند ،نمیشود.

ماده :22دانشجو میتواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل ،در دورهی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ،یک نیمسال
و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره :1مدت مجاز مرخصی زایمان ،دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات میباشد.
تبصره :2مدت مجاز مرخصی پزشکی ،در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی ،حداکثر دو
نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.
تبصره :1بررسی مصادیق مرخصی تحصیلی(مانند مأموریت همسر یا والدین و  )...حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی
و بدون احتساب در سنوات مجاز ،در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است.
ماده :21ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ،انصراف از تحصیل محسوب میشود.
تبصره :1دانشجویی که برای ثبت نام در یک نیمسال مراجعه ننماید ،تا پایان نیمسال فرصت دارد تا به صورت
کتبی درخواست مرخصی نماید در غیر اینصورت حکم انصراف قطعی وی صادر میشود.
ماده :22دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل ،باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی با اداره
آموزش دانشگاه تسلیم کند.دانشجو مجاز است فقط برای برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارئه درخواست ،تقاضای
انصراف خود را پس بگیرد و در غیر اینصورت ،پس از انقضای این مهلت ،حکم انصراف از تحصیل وی صادر میشود.
ماده :21دانشجوی دورههای کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر میتواند از یک رشته یا گرایش
به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در این دانشگاه تغییر رشته دهد:
 .1.21وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه.
 .2.21موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه.
 .1.21کمتر نبودن نمرههای اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذیربط از نمرهی آخرین فرد
پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تأیید سازمان سنجش آموزش کشور.
 .4.21امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده.
تبصره :دانشجو در هر دورهی تحصیلی فقط یک بار میتواند با رعایت ضوابط تغییر رشته دهد.

ماده :21تغییر رشته 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 و برعکس آن مجاز است.
ماده :25تغییر رشته دانشجو در دورهی کارشناسی ناپیوسته ممنوع است ،اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و
ضوابط ذکر شده در ماده 21و  24امکان پذیر است.
ماده :26انتقال دانشجو در صورت تأیید دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است.
تبصره :انتقال دانشجو از دانشگاه غیر دولتی به دولتی ،از شهریه پرداز به رایگان ،از غیر حضوری به نیمه حضوری
و حضوری ممنوع ،ولی عکس آن مجاز است.
ماده :21انتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط مادهی21و 24و با کسب موافقت دانشگاههای
مبدأ و مقصد ،فقط برای یک بار امکان پذیر است.
ماده :21معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شدهی دانشجو بر اساس دستور العمل اجرایی مصوب
شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.
تبصره :1به ازای هر  12تا  21واحد از دروس معادل سازی شده ،یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو
کاسته میشود.
یادآوری :این تبصره شامل دانشجویانی است که مجدداً در کنکور شرکت کرده و پذیرفته شده اند.
تبصره :2معادل سازی دروس ،صرفاً در شیوههای آموزشی هم عرض زیر صورت میگیرد:
 .1.2واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دورههای حضوری ،نیمه حضوری یا غیر حضوری.
 .2.2نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیر حضوری.
 .1.2غیر حضوری به غیر حضوری.
تبصره :1دروسی میتواند معادل سازی شود که:
 .1.1با دروس رشته یا گرایش جدید اشتراک محتوایی داشته باشد.
 .2.1نمرات دروس معادل سازی شده(به جز دروس عمومی)کمتر از  12نباشد.
 .1.2.1نمرات بین  11تا  12در صورتی قابل تطبیق است که در دانشگاههای سطح  1و 2گذرانده شده باشد.

 .1.1نمرات دروس عمومی حداقل  11باشد.
تبصره :1دروس گذرانده شده در دانشگاههای غیرانتفاعی ،علمی-کاربردی ،دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاههای
غیر تابعه وزارتین ،قابل معادل سازی نیست.
تبصره :5مجموع واحدهای دروس غیر عمومی که دانشجو در دانشگاههای سطح 1و 4گذرانده است ،نباید در
تطبیق واحد از نصف مجموع واحدهای درسی رشته تحصیلی فعلی تجاوز کند.
تبصره :6دانشجویانی که از دانشگاه دیگری به این دانشگاه منتقل میشوند ،در صورتی که رشته گرایش آنها تغییر
نکند تمامی نمرات اخذ شده در دانشگاه مبدأ (ردی و قبولی) عیناً در کارنامهی آنها در این دانشگاه ثبت میشود.
ماده :29مالک دانش آموختگی برای دورههای کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ،گذراندن کلیه واحدهای
دوره و داشتن میانگین کل حداقل  12در پایان دوره است.
تبصره :چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از  12باشد ،تنها
یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده میشود تا با اخذ مجدد حداکثر  21واحد از
درسهایی که با نمره کمتر از  12گذرانده است ،میانگین کل دروس اخذ شدهی خود را به حداقل  12برساند و
مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند در غیر این صورت از تحصیل محروم میشود.
ماده :12در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل 68واحد درسی
(شامل حداکثر  11واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی بگذراند و میانگین کل
واحدهای اخذ شدهی وی  12یا باالتر باشد ،میتواند مدرک دورهی کاردانی همان رشته را دریافت کند .در غیر
این صورت به چنین دانشجویی و همچنین دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی
ناپیوسته فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده ،داده خواهد شد.
ماده :11تاریخ دانشآموختگی ،زمان ثبت آخرین نمرهی درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.
تبصره :دانشجو تا  1ماه بعد از تاریخ فارغ التحصیلی فرصت دارد نسبت به تسویه حساب اقدام کند در غیر این
صورت مشمول جریمهی تأخیر خواهد شد.

