
 کاردانی و کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته(دوره های عناوین مهم آموزشی 

 

واحد درسی انتخاب کند. حداکثر واحد مجاز انتخابی  20و حداکثر  14دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل : 1ماده

 است.واحد درسی  6در دوره تابستان 

 باشد.به شرح ذیل درسی بر مبناء شرایط معدل  انتخاب واحد مورد تاکیداست : 1 تبصره

  )واحد درسی را انتخاب نمایند. 16صدم  99/14تا  12دانشجویان معدل الف 

  )واحد درسی را انتخاب نمایند. 18صدم  99/16تا  15دانشجویان معدل ب 

  )خاب نمایند. واحد درسی را انت 20صدم  20تا  17دانشجویان معدل ج 

 واحد درسی را دارند. 24واحد باقیمانده باشد حق انتخاب  24به باال و  17در صورتیکه معدل دانشجویان ترم آخر : 2تبصره

انتخاب واحد  همانند بند بو سنوات تحصیلی داخلی داشته باشند  17دانشجویان ترم آخر در صورتیکه معدل زیر : 3تبصره

 نمایند.

واحد  24دانشجویان ترم آخر در صورتیکه مشروط و سنوات تحصیلی از نظر استانی به اتمام رسیده باشد تا سقف : 4تبصره

 انتخاب واحد نمایند.باقیمانده را با مجوز شورای موسسه 

تواند  واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی، می 8در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر : 5تبصره

 واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.

 این ماده استفاده کند. 5و  4دانشجو همزمان نمی تواند از مفاد تبصره : 6تبصره

انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی، بنا به دالیل  در صورتی که واحدهای: 7تبصره

واحد درسی برسد در اینصورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات  12دانشجو به کمتر از موجه و خارج از اراده 

در شرایط مذکور اگر تحصیلی وی محسوب می شود، اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو بی تاثیر است )به عبارت دیگر 

 شد ممتاز محسوب نمی شود.( و باالتر 17شد مشروط نیست و اگر  12میانگین دانشجو کمتر از 

در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد با تایید : 2ماده

گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان 

 بگذراند.

مدت مجاز تحصیلی در دوره های کاردانی )اعم از پیوسته و ناپیوسته( و کارشناسی ناپیوسته دو سال و در دوره های : 3ادهم

 کارشناسی پیوسته چهار سال است.

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و براساس حضور و فعالیت در کالس، انجام : 4ماده

 امتحانات انجام می شود و به صورت عددی از صفر تا بیست محاسبه می شود.تکالیف و نتایج 

 برگزاری آزمون کتبی برای دروس نظری الزامی است.: 1تبصره



نمرات دروس تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی : 2تبصره

، تکمیل آنها در طول یک نیمسال صورتی که به تشخیص مدرس و تایید گروه آموزشی مربوطمصوب با پروژه ارائه می شود در 

روز بعد از پایان امتحانات نیمسال می باشد  45تحصیلی میسر نباشد ناتمام تلقی می شود، قطعی شدن نمره ناتمام حداکثر تا 

 در غیر اینصورت مجدد انتخاب واحد انجام پذیرد.

 ر تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است.حضور دانشجو د: 5ماده

چه غیبت جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنان 16/3اگر دانشجو در درسی بیش از تبصره: 

جه آن دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص مو

 حذف می شود.درس 

تلقی می شود  باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط 12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از : 6ماده

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

نیمسال اعم از  3دوره کارشناسی پیوسته چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در تبصره: 

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

 نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود.ثبت نام : 7ماده

 .دانشگاه است تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشیتبصره: 

وزش دانشگاه دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به اداره آم: 8ماده

را پس بگیرد در غیر  تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود

 ای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.اینصورت پس از انقض

در پایان  12قل مالک دانش آموختگی برای دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته داشتن میانگین کل حدا : 9ماده

 دوره است.

نیمسال با  شد تنها یکبا 12کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از  چنانچه میانگینتبصره: 

 12ا نمره از واحد از درسهایی که ب 20رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 

ر این صورت از برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند در غی 12گذرانده است میانگین کل دروس اخذ خود را به حداقل 

 ود.تحصیل محروم می ش

  25/7/97 –ح   تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.: 10ماده


