
  بسمه تعالي

  

 هاي كارشناسي آموزش الكترونيكي ها و مقررات آموزشي دوره اي از آيين نامه خالصه

  

مراجع ذيصالح  .اين قوانين صرفا جهت اطالع دانشجويان محترم در سايت قرار گرفته است: توجه

ب اين سايت قابل بنابراين مطال .توانند بدون اطالع نسبت به تغيير و اصالح آن اقدام نمايند  دانشگاه مي

  . باشد  استناد نمي

  

  هاي الكترونيكي مركز آموزش

  

  نظام آموزشي -فصل دوم 

  : 5ماده 

  

مقدار يا ميزان درسي  هرواحد درسي، .آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است 

عمليـات  ( ي كارگـاه  ساعت، 34) ياآزمايشگاهي (ساعت و عملي  17است كه مفاد آن بصورت نظري 

طبـق   سـاعت در طـول يـك نيمسـال تحصـيلي،      68) يا كاردرعرصـه  ( كارآموزي  ساعت، 51) ميداني 

 مدت اجراي پروژه متناسب بـا واحـد آن،   شود، برنامه ريزي آموزشي تدريس مي برنامه مصوب شوراي

   .گردد توسط استاد مربوطه و مركز تعيين مي

  

  : 6ماده 

  

نيمسـال تحصـيلي و عنـدالزوم يـك دوره تابسـتاني اسـت وهـر نيمسـال         هر سال تحصيلي مركب از دو  

   .هفته آموزش است 6هفته و هر دوره تابستاني شامل  17تحصيلي شامل 

  

   .شود مدت امتحانات پاياني نيمسال يا پايان دوره تابستان جزء مدت زمان آموزش محسوب نمي: تبصره 

  

  واحد هاي درسي و طول مدت تحصيل -فصل سوم 

  

  : 10اده م

  



   .ي تحصيلي به شرح زير استها دورهتعداد واحد هاي درسي الزم براي گذراندن هر يك از  

  

  واحد135تا  130ي كارشناسي پيوسته غير از رشته هاي فني و مهندسي ها دوره

  

  واحد 140تا  130ي كارشناسي پيوسته فني و مهندسي ها دوره

  

  : 11ماده 

  

   .واحد درسي را انتخاب كند20و حداكثر 12ل حداقل تواند درهرنيمسا هردانشجو مي 

  

   .واحد معاف است 12دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل  در آخرين نيمسال تحصيلي،:  1تبصره 

  

بـا نظـر    در صورتيكه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يـك درس باقيمانـده داشـته باشـد،    :  2تبصره 

معرفـي بـه   "تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال با عنوان  طه ميآموزش دانشگاه و تائيد استاد مربو

   .گردد  ميزان شهريه قابل پرداخت توسط دانشگاه تعيين مي .بگذراند "استاد

  

   .توانند درهر نيمسال حداقل ده واحد انتخاب كنند دانشجويان شاهد و ايثارگر مي: تبصره الحاقي 

  

توانـد بـا    باشد دانشـجو مـي   17حداقل   )همان نيمسال(ن كل نمرات اگر دريك نيمسال ميانگي:  3تبصره 

   .واحد انتخاب كند 24نظر آموزش دانشگاه در نيمسال بعد حداكثرتا 

  

حتـي اگـر    واحد باقي داشته باشد، 24در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر :  4تبصره 

   .احد هاي باقي مانده را در يك نيمسال انتخاب كندتوانند تمامي و با نظر دانشگاه مي مشروط باشد،

  

  

   .واحد است 6تعداد واحد هاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر :  5تبصره 

  

توانـد در دوره   شـوند مـي   واحد درسي فارغ التحصـيل مـي   8دانشجوياني كه با گذراندن : تبصره الحاقي 

   .واحد را انتخاب نمايند 8تابستان حداكثر 



  

آن دسته از پذيرفته شدگان آزمـون سراسـري ورودي دانشـگاهها در دوره    : دروس پيش نياز  - 12ه ماد

كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته درهمه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام امتحان آنهـا در   كارداني،

از حـد نصـاب    آزمون ورودي در يك يا چند درس بـه تشـخيص شـوراي آموزشـي دانشـگاه پذيرنـده،      

كنـد بـه عنـوان دروس     دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مـي  موظفند حسب نياز رشته، يني كمتر باشد،مع

   .عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذراند) دانشگاهي  پيش( جبراني يا 

  

از هر حيـث ماننـد دروس    ارائه دروس پيش دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاهها،: 1تبصره 

   .و تابع مقررات آموزش عالي است دانشگاهي

  

نمره اين درس دركارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسـال و همچنـين در ميـانگين كـل      

   .قبولي يا ردي دانشجو نيز تاثير دارد شود و در مشروطي، محاسبه مي نمرات دانشجو،

  

واحـداز دروس پـيش دانشـگاهي را     8 به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حـداقل :  2تبصره 

  . شود يك نيمسال تحصيلي افزده مي گذرانده باشند،

  

  طول دوره تحصيل  - 13ماده 

  

ي هــا دورهســال و در  3ي كــارداني و كارشناســي ناپيوســته هــا دورهحــداكثر مــدت مجــاز تحصــيل در 

ر حـداكثر مـدت مجـاز    درصورتيكه دانشجونتواند واحد هاي دوره را د سال است، 6كارشناسي پيوسته 

   .شود تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوطه اخراج مي

  

  حضور و غياب  :فصل چهارم 

  

  :  14ماده 

  

دانشـجو   .مربوط به هر درس الزامي اسـت ) آنالين(حضور دانشجو در جلسات درس و رفع اشكال زنده 

   .نمايد موظف است محتواي ديجيتال دروس را در فرصت تعيين شده دريافت



چنانچه دانشجو به دليلي نتواند در كالس شركت نمايد موظف است در فرصت تعيين شده توسط مركز 

نسبت به دريافت محتواي ضبط شده كالس اقدام نمايد در غير اين صورت غيبت وي غيـر موجـه تلقـي    

   .گردد مي

  

و نيـز محتـواي ضـبط شـده     چنانچه دانشجو در فرصتهاي تعيين شده محتواي ديجيتـال دروس  :  1تبصره 

) شـانزدهم چهـار  (16/4كالس را مطالعه ننمايد غيبت محسوب شـده و در صـورتيكه سـاعات غيبـت از     

   .گردد مجموع ساعات كالسهاي زنده و جلسات درس تجاوز نمايد نمره درس صفر منظور مي

  

ات ميـداني  آزمايشـگاهي و عمليـ   كارگـاهي،  حضور دانشجو در كليه جلسات دروس عملي،:  2تبصره 

   .باشد الزامي مي

  

  :غيبت در امتحان  15ماده 

  

غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان و غيبت موجه در امتحـان هـر    

   .گردد درس موجب حذف آن درس مي

  

  :  16ماده 

  

ب آموزشـي  تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و جلسـات امتحـان برعهـده شـوراي منتخـ     * 

   .باشد مي

  

  امتحان مجدد  -تبصره هاي الحاقي * 

  

درمورد دانشجويانيكه درشرايط فراغت از تحصيل هستند ودرآخـرين نوبـت ارائـه درسـي بعلـت       -1-1

درصـورت موافقـت    گردند، موفق به فراغت از تحصيل نمي) فقط آن درس ( مردود شدن در آن درس 

   .از اين دانشجو امتحان بعمل آيد” رايط زير مجددامركز ارائه دهنده درس ممكن است با ش

  

را  دانشجو بايستي در درس مربوطـه در طـول تـرم تمـام محتـواي درس و كالسـهاي ضـبط شـده         -1-2

   .دريافت كرده باشد و در امتحان پايان ترم نيز شركت نموده ولي موفق به اخذ نمره قبولي نشده باشد



  

موظـف   دانشـجويان واجـد شـرايط    .شـود  چهارم هر ترم برگزار ميامتحان مجدد حداكثر تا هفته  -1-3

   .هستند حداكثر تا هفته سوم درخواست خود را به مركز ارائه دهند

  

دانشجو ملزم به ثبت نام در آن درس تا آخر هفته پـنجم   درصورت مردود شدن درامتحان مجدد، -1-4

   .باشد ترم مي

كـه ميـزان آن توسـط    (ه و پرداخت شهريه امتحان مجـدد  پركردن فرم مربوط براي امتحان مجدد، -1-5

   .الزامي است) شود  دانشگاه تعيين مي

  

  )معرفي به استاد ( مطالعه آزاد * 

  

درس مطالعه آزاد عبارتست از يكي از دروس نظري مصوب رشته كه با شـرايط زيـر درصـورت     -2-1

دانشـجودر   .قابـل انتخـاب اسـت    س،موافقت دانشكده محل تحصيل دانشجو و نيز مركزارائه دهنـده در 

   .تواند فقط براي يكبار يك درس را به صورت مطالعه آزاد اخذ نمايد تمام مدت تحصيل مي

  

   .اين درس نبايد جزء دروس پايه واصلي رشته دانشجو باشد -الف 

  

   .اين درس در آن ترم ارائه نشده باشد -ب 

  

اكثر پنجـاه واحـد جهـت فراغـت از تحصـيل نيـاز       بايست در بدو ثبت نام اين درس حـد  دانشجومي -ج 

   .داشته باشد

  

  . مورد تأييد مركز باشد بايست از اعضاء هيات علمي مدرس درس مي -د 

  

دانشجويان واجد شرايط درس مربوطه طي ليستي از مركـز بـه اداره كـل آمـوزش      در ابتداي ترم، -2-2

در آن ترم منظور خواهد شد و در محاسـبه   شوند درس مطالعه آزاد جزو واحد هاي اخذ شده معرفي مي

   .گردد حد نصاب واحد نيز منظور مي

  



نمره درس بايستي به همراه ساير نمرات توسـط مركـز ارائـه دهنـده درس بـه اداره كـل آمـوزش         -3-2

   .ارسال شود تا در كارنامه دانشجو درج گردد

  

   .باشد محل تحصيل دانشجو ميمسئوليت ثبت نام اين گونه دروس طبق ضوابط بعهده مركز  -4-2

  

  . گردد  ميزان شهريه اين درس توسط دانشگاه تعيين مي -4-3

  

  حذف و اضافه : فصل پنجم

  

  :  17ماده 

( فقط درمهلتي كمترازدوهفته پس از شروع نيمسـال تحصـيلي    تواند درهرنيمسال تحصيلي، دانشجو مي 

ذف كند يـا دو درس انتخـابي خـود را بـا دو     حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس ح)زمان ترميم 

   .درس ديگر جابه جا نمايد مشروط بر اينكه تعداد واحد هاي انتخابي از حد مقرر تجاوز نكند

  

   .حفظ و رعايت حداقل واحد براي دانشجويان اعم از ايثارگر وشاهد اجباري است 

  

  :  18ماده 

ن نيمسـال تحصـيلي مانـده فقـط يكـي از درسـهاي       هفته به پايـا  3تواند تا درصورت اضطرار دانشجو مي 

هـاي الكترونيكـي حـذف كنـد مشـروط براينكـه        نظري خود را باتائيد گروه آموزشي و مركـز آمـوزش  

جموع كل ساعات آن درس نباشـد  ) چهار هفدهم( 17/4ساعات غيبت دانشجويان در آن درس بيش از

   .و تعداد واحدهاي باقيمانده از حدنصاب كمتر نشود

  :  19 ماده
تنها درصورتي مجاز است كه بنا بـه تشـخيص شـوراي     حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال، 

دراين صورت نيمسال مزبور جزء  دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد، آموزشي دانشگاه،
   .شود حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب مي

  
   .گردد نمي شهريه نيمسال حذف شده مسترد: تبصره 

  
  :تبصره الحاقي * 
براي دانشجويان شـاهد و ايثـارگر بـا سـتاد      تشخيص قادر بودن به ادامه تحصيل درنيمسال مورد نظر، -1

   .باشد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر و اداره كل آموزش دانشگاه مي
  حذف پزشكي -2
  
   .قابل بررسي است) 16و  15موارد ( اين امر تحت عنوان غيبت موجه در امتحان -
  



هـاي   چنانچه دروس مورد تقاضا براي حذف پزشكي حداكثر دو درس باشد نظر شوراي مركز آمـوزش 
موضوع بااخذ نظر مركـز بـه كميتـه منتخـب آموزشـي       الكترونيكي مالك خواهد بود درغير اينصورت،

   .ارجاع خواهد شد
  
   .پركردن فرم مربوطه الزامي است براي حذف پزشكي دروس،-
  

  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو : فصل ششم
  

  معيارهاي ارزيابي 
  

  20ماده 
ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس كليه فعاليت هاي آموزشي دانشجو و نتايج امتحانات بـين  

   .باشد ن درس ميآگيرد و استاد هردرس مرجع ارزيابي دانشجو در  نيمسال وپايان نيمسال صورت مي
  

   .برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هردرس الزامي است:  1تبصره 
  

  :  21ماده 
معيارارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است و نمره دانشجو درهردرس بصورت عددي بين  

   .گردد صفر تا بيست تعيين مي
  

  : 22ماده 
دانشجوئي كه درهريـك از دروس الزامـي مـردود شـود در      باشد، مي 10حداقل نمره قبولي درهردرس  

درهرحال نمرات كليـه دروس اعـم از قبـولي و ردي در كارنامـه      ملزم به تكرار آن است، اولين فرصت،
   .شود دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي

  
جـدول دروس   توانـد از  مردود شد به جاي آن درس مي اگر دانشجوئي در يك درس اختياري،: تبصره 

   .درس ديگري را انتخاب كند در برنامه مصوب،
  
  تبصره الحاقي امتحان پيش ترم * 
  
توانـد   چنانچه دانشجوئي بـراي فراغـت از تحصـيل نيـاز بـه حـداكثر دودرس عمـومي داشـته باشـد مـي           

ر درفاصله زماني حداكثر دو هفته اول هرترم امتحان پـيش تـرم برگـزا    درصورت موافقت مركز مربوطه،
   .نمايد

  
  . باشد مي 12نمره قبولي در درس پيش ترم حداقل 

  
شود در هرحال تعداد  تعداد واحد دروس پيش ترم و نمره آنها در آخرين ترم تحصيلي دانشجو ثبت مي

   .واحدهاي دانشجو درهرترم نبايستي از حداكثر مجازتجاوز نمايد
  

  :  23ماده 
  

  درس ناتمام 

  

عمليـات   كـارورزي،  دروسي كه توام بـا كـار عملـي اسـت ماننـد كـارآموزي،      نمره  در موارد استثنائي، 

 شـود،  تـوام بـا پـروژه ارائـه مـي      كاردرعرصه و دروسي كه در برنامه ريزي آموزشي مصوب، صحرائي،

تكميـل آنهـا در طـول يـك نيمسـال       درصورتيكه به تشـخيص اسـتاد و تائيـد گـروه آموزشـي مربوطـه،      



بديهي است نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعـد بـه    گردد، قي ميناتمام تل تحصيلي ميسر نباشد،

   .نمره قطعي تبديل شود

  

المللـي   ويا در مسـابقات ورزشـي يـا علمـي بـين      تمتع دروس دانشجويانيكه به سفرحج: تبصره الحاقي * 

لهاي بعد شـركت  ماند تا دانشجو دراولين فرصت امتحان همان درس در نيمسا كنند ناتمام مي شركت مي

   .نموده و امتحان بدهد

  

  

  :  24ماده 

اســتاد موظــف اســت گــزارش نمــره نهــائي هــر درس پــس از رفــع اشــتباهات احتمــالي و رســيدگي بــه  

روز پس ازبرگزاري امتحان همان درس به دفتر آمـوزش مركـز    10اعتراضات دانشجو را حداكثر ظرف 

   .تحويل نمايد

  

  :  25ماده 

   .به اداره آموزش دانشگاه غير قابل تغيير است نمره پس از اعالم 

  

  :  26ماده 

ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن  درپايان هر نيمسال تحصيلي، 

   .شود محاسبه و دركارنامه وي ثبت مي ميانگين كل نمرات دانشجو، نيمسال و در پايان دوره تحصيلي،

  

شـود و   تعداد واحدهاي هر درس درنمـره آن درس ضـرب مـي    اي محاسبه ميانگين نمرات،بر:  1تبصره 

) اعم از ردي يـا قبـولي   ( حاصل ضربهاي تمام دروسي كه دانشجو براي آنها نمره گرفته است  مجموع،

   .شود برتعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي

  

   .شود وب نميبه عنوان نيمسال تحصيلي محس دوره تابستاني،:  2تبصره 

تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسـوب   گذارند، نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي

( كنـد   واحـد انتخـاب مـي    12كمتـر از ” در نيمسـالي كـه الزامـا    به همين نحـو نمـرات دانشـجو،    .شود مي

 شـود،  گين كل او محاسبه مـي نيز مانند دروس تابستاني در ميان) كسربودن واحدها خارج از اراده اواست

   .ولي آن نيمسال جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد



  

 در غير ايـن صـورت،   باشد، 12ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از :  27ماده 

   .به صورت مشروط خواهد بود نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد،

  

  : تبصره 

  

 70توانند تحصيالت خود را ادامه دهند در صورتيكه حداقل  كه به دليل مشروطي بيش از حد نميكساني

   .توانند مدرك كارداني دريافت كنند واحد درسي گذرانده باشند مي

  

جـز در آخـرين نيمسـال تحصـيلي حـق       كنـد،  دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي:  28ماده 

   .در آن نيمسال را ندارد واحد درسي 14انتخاب بيش از 

  

ي كارشناسي و كارشناسي ارشـد پيوسـته در   ها دورهدر صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در : 29ماده 

ي كـارداني و كارشناسـي ناپيوسـته در دو نيمسـال     هـا  دورهنيمسـال متنـاوب و در    4سه نيمسال متوالي يا 

از ادامه تحصيل محـروم   ر هر مرحله اي كه باشد،باشد د 12كمتر از  اعم از متوالي يا متناوب، تحصيلي،

   .شود مي

  

  مرخصي تحصيلي  :فصل هفتم 

  

   .نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند 2تواند براي  دانشجو مي:  33ماده 

  

مدت مرخصـي تحصـيلي جـزو حـداكثر مـدت مجـاز تحصـيل دانشـجو در هـردوره محسـوب           : تبصره 

   .شود مي

  

حداقل دو هفته قبل از شروع نـام نويسـي هـر     تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي،:  34 ماده

   .توسط دانشجو به اداره آموزش مركز تسليم گردد نيمسال،

  

موافقـت   اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از مركز قبل از اتمام مهلت نـام نويسـي،  : تبصره 

   .به وي ابالغ نمايد "را كتبا يا عدم موافقت با درخواست دانشجو



  

  . را پرداخت نمايد دانشجو موظف است شهريه ثابت -2تبصره 

  

  :انصراف از تحصيل 

  

انصـراف از تحصـيل محسـوب     ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشـگاه محـل تحصـيل،   :  35ماده 

   .شود ودانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد مي

  

  : تبصره 

بايـد داليـل آن را حـداقل يـك مـاه       داند، كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي استثناء، در موارد

در صـورت تأييـد موجـه بـودن تـرك تحصـيل توسـط         .قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهـد 

   .شود آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي دانشگاه،

  

بـه  "بايد درخواست انصراف خـود را شخصـا   ز تحصيل منصرف شود،دانشجويي كه بخواهد ا:  36ماده 

اين دانشجو مجاز است فقـط بـراي يـك بـار در فاصـله يـك مـاه از         .اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد

حكـم انصـراف از    پس از انقضاي ايـن مهلـت،   .تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد تاريخ درخواست،

   .حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد س از آن،شود و دانشجو پ تحصيل وي صادر مي

  

  : 1تبصره 

عمـل   دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سـپرده اسـت،  

   .كند

  

  : 2تبصره 

   .شود  شهريه هاي پرداخت شده به هيچ وجه عودت داده نمي

و قبولي در آزمون سراسري و بر اساس تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت 

   .ضوابط مربوط است

  

  پذيرش واحدهاي درسي  -فصل يازدهم 

  



  : 63ماده 

در دانشـگاههاياديگر مقـاطع   ” معادل سازي وپذيرش دروسي كه قبـول شـدگان آزمـون سراسـري قـبال      

   .تحصيلي گذرانده اند بارعايت شرايطي به شرح زيرمجازاست

  

   .باشد) رشته جديد(سوابق تحصيلي خودمجاز به شركت در آزمون ورودي دانشجو با توجه به  -1

  

ــا وزارت  دانشــگاه قبلــي ومــدارك تحصــيلي آن مــورد تائيــد وزارت علــوم، -2 تحقيقــات وفنــĤوري ي

   .درمان و آموزش پزشكي باشد بهداشت،

  

   .دتحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باش -3

  

محتواي آموزش دروس گذرانده شده دانشجو بادروس رشـته جديـد بـه تشـخيص گـروه آموزشـي        -4

   .كمتر نباشد 12اشتراك محتوايي داشته و نمره هريك از دروس از

  

  : 1تبصره 

شـود ولـي درمحاسـبه     نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجودر محاسبه ميانگين نيمسال محسـوب نمـي   

   .محسوب خواهد شدميانگين كل دانشجو 

  

  : 2تبصره 

واحـد از دروس پذيرفتـه شـده دانشـجو يـك نيمسـال تحصـيلي از حـداكثر مـدت مجـاز            20به ازاء هر  

   .شود تحصيل وي كاسته مي

  

  

و باالتر  14از فارغ التحصيالن مراكز تربيت معلم فقط آن تعداد از دروس عمومي كه با نمره :  3تبصره  

   .انده اند قابل پذيرش استدر مراكز تربيت معلم گذر

  

  :4تبصره  

   .شود  درصد از دروس گذرانده شده پذيرفته مي 20حداكثر 

  



  فراغت از تحصيل -فصل دوازده

  

  :  64ماده 

كارشناسـي   كارشناسـي ناپيوسـته،   ي كـارداني، هـا  دورهدانشجوئي كه كليه واحـدهاي درسـي يكـي از     

فـارغ   ت ايـن آئـين نامـه بـا موفقيـت گذرانـده باشـد،       را طبق برنامه و مصـوب وبراسـاس مقـررا    پيوسته،

   .شود التحصيل آن دوره شناخته مي

  

  :1تبصره 

روزي است كه آخرين نمره درسي دانشـجو توسـط اسـتاد بـه اداره آمـوزش       تاريخ فراغت از تحصيل، 

   .شود مركز يا دانشگاه تحويل مي

  

  : 2تبصره 

زمان خاصي رابـراي   هر دانشگاه درهرنيمسال، دارد، ضرورت 24ورعايت دقيق ماده  1باتوجه به تبصره 

شوراي برنامه ريزي آموزشي ايـن   .اعالم فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين ومقدمات آنرا فراهم سازد

   .را تعيين كرده است) پايان شهريور و پايان بهمن ماه  پايان تير،( دانشگاه سه زمان 

  

  : 65ماده 

تـا در رشـته تحصـيلي خـود      باشـد،  12بايد حداقل  رپايان دوره تحصيلي،ميانگين كل نمرات دانشجو د 

 12درصـورتيكه ميـانگين نمـرات دانشـجو از      .حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي دريافت كنـد 

واحـد درسـي از    20توانـد حـداكثر تـا     مـي  مانعي نداشته باشد، چنانچه از نظر طول تحصيل، كمتر باشد،

 2و ) در دوره كـارداني  ( قبول شده است در يك نيمسـال تحصـيلي    12كمتر از  درسهايي را كه با نمره

تـا ميـانگين كـل     انتخاب و آن دروس را تكـرار كنـد،  ” مجددا ،)در دوره كارشناسي ( نيمسال تحصيلي 

   .خود را جبران نمايد

حاسـبه  دركارنامـه دانشـجو ثبـت و در م    در اينصورت نمرات دروس تكراري عـالوه بـر نمـرات قبلـي،     

   .شود ميانگين كل نمرات او محسوب مي

  

دانشجوئي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا عليرغم اسـتفاده  :  1تبصره 

در صورتيكه مقطـع تحصـيلي او كـارداني     از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد،

شـود و در صـورتيكه در مقطـع كارشناسـي يـا كارشناسـي ارشـد         مـي  از تحصيل محروم و اخراج است،



توانـد بـا اخـذ مـدرك مقطـع تحصـيلي پـائين تـر فـارغ           و تبصـره آن مـي   30براساس ماده  پيوسته باشد،

   .التحصيل شود

  

دانشجويان مقطع كارشناسي كه با ثبت نام مشروط در آخرين نيمسـال تحصـيلي   ) :  1( تبصره الحاقي * 

تواننـد   مـي  .شـوند  راندن كليه واحدهاي الزم جهت فراغت از تحصيل باز هـم مشـروط مـي   با وجود گذ

بارعايـت ديگـر مقـررات    ( متقاضي فوق ديپلم باشند يا گواهي واحـدهاي گذرانـده را دريافـت نماينـد     

   ).مربوطه 

  

شرايط در دو  توانند دروس مزبوررا با رعايت ساير دانشجويان شاهد وايثارگرمي) :  2( تبصره الحاقي * 

   .نيمسال تكرار كنند

   

  شهريه

  . شود  شهريه ثابت و متغير با پيشنهاد شوراي مركز و تصويب هيئت رئيسه دانشگاه تعيين و اعالم مي

هاي پرداخت شـده عـودت داده    در هر مقطعي دانشجو از ادامه تحصيل منصرف و يا اخراج شود شهريه

 . شود  نمي


