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شود. آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی انجام می 

 دانشگاه ها )دولتی و غیردولتی( ممنوع است.تحصیل هم زمان دانشجوی دوره کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه 

 در صورت اتمام سنوات مجاز،  .استچهار سال تحصیلی )هشت نیمسال( مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته

 شود. امکان ادامه تحصیل در آن دوره از دانشجو سلب می

 واحد  20و حداکثر 12حداقل دانشجو در هر نیمسال تحصیلی موظف است طبق برنامه اعالم شده گروه آموزشی خود

واحد درســــی است. 6حداکثر واحد مجاز انتخابی در بازه تابستان  درسی انتخاب نماید

گاه واحدهای انتخـابی دانشـجو در   در صورتی که به دالیل موجه و مورد تاًیید واحد آموزشی و مدیریت خدمات آموزشی دانش

واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات وی محسـوب   12هر نیمسال به کمتر از 

 شود. در آن نیسمال، یک نیمسال مشروطی برای دانشجو منظور می 12و در صورت عدم کسب حداقل میانگین 

و میـانگین کـل قابـل     10شود و حداقل نمره قبولی در هر درس می محاسبه بیست تا صفر از عددی صورت به نمره هر درس

 است. 12قبول در هر نیمسال 

است الزامی امتحان و درس جلسات تمام در دانشجو حضور.

 نـام دانشـجو در نیمسـال ببـد بـه صـورت        باشد ثبـت  12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از

واحد درسی در نیمسال ببدی را ندارد. 14شود. دانشجوی مشروط حق انتخاب بیش از  وط انجام میمشر

 نیمسال اعم از متوالی یا متنـاوب مشـروط شـده باشـد، از تحصـیل محـروم        3چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی پیوسته

 شود. می

یـک  پیوسته حـداکثر  دوره کارشناسی در و واحد آموزشی،تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل و با تأیید گروه  می دانشجو 

 .نماید استفاده با احتساب در سنوات مجاز تحصیلیو حذف ترم  تحصیلی  مرخصی از نیمسال

نام دانشجو در هر نیمسال تحصـیلی، بـه    و عدم ثبتنام و انتخاب واحد در زمان مقرر هر نیمسال تحصیلی الزامی است  ثبت

شود. تحصیل وی بوده و امکان ادامه تحصیل از دانشجو سلب میمنزله منصرف از 
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تصمیم گیري در مورد تقاضاي بازگشت به تحصیل دانشجویان اخراجی یا انصرافی که بـیش از یکسـال از وضـعیت اخـراج یـا      

انصراف آنان نگذشته باشد بر عهده کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است.

آموختگی برای دوره کارشناسی پیوسته گذراندن کلیه واحد های برنامه درسی  مصوب رشته بـا میـانگین کـل     مالک دانش

در پایان دوره است. 12حداقل 

سازی نیست. قابل مبادل 1ده )به جز دروس عمومی( در دانشگاه های غیر از سطح دروس گذرانده ش

 سازی است. قابل مبادل 2و  1دروس گذرانده شده عمومی دانشجو در دانشگاه های سطح

شود. سازی شده، یک نیمسال از سنــوات مجاز تحصیلی دانشجو کاســــــته می واحد از دروس مبادل 16به ازای هر

واحد درسی )شـامل حـداکثر    68تی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل در صور

 12واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره( را با نمره قبولی بگذراند و میانگین کل واحدهای اخـذ شـده وی    10

صورت، صرفاً یک گواهی، مبنی بر تبداد  دریافت کند. در غیر اینتواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را  یا باالتر باشد، می

واحدهای گذرانده شده به وی داده خواهد شد.

آموختگی برای دوره کارشناسی پیوسته گذراندن کلیه واحد های برنامه درسی  مصـوب رشـته بـا میـانگین کـل       مالک دانش

در پایان دوره است. 12حداقل 

تاًیید نهایی)قفل نمره( آخرین نمره دانشجو در سامانه جامع آموزشی دانشگاه است. آموختگی، تاریخ تاریخ دانش

و ماببـد   97حاوی چکیده ای از آیین نامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشــناسی  ورودی سـال تحصـیلی    این راهنما نکته مهم:

ی و پژوهشـی مربوطـه در همـین بخـش یـا سـایت       می باشد. الزم است دانشجویان محترم نسبت به مطالبه کامل آیین نامه آموزش

 اصلی دانشگاه اقدام نمایند.

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه


