
 

 بسمه تعالی
 

 : پیوسته کارشناسی آموزشی دوره و مقررات آیین نامهچکیده 

 د.اینرا به دقت مطالعه نم نکات زیر رااز پذیرفته شدگان عزیز درخواست می شود 

  
  ضروری می باشد. و یا در طول ترمدر هنگام ثبت نام و فرم های دانشجویی تکمیل پرونده  -1

 م از اصل و کپی به هیچ عنوان به دانشجو تحویل داده نمی شود.عزشی اکلیه مدارک مربوط به بایگانی آمو -2
 است.  یپایانامتحانات هفته آموزش و یک هفته  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی  16تحصیلی شامل  نیمسال هر -3

 واهد بود. در ضمن انتخاب واحد و حذف و اضافه دروس در هر نیمسال طبق تقویم آموزشی خ -4

ثبت نام نکردن دانشجو )عدم انتخاب واحد( در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب میی شیود و تصیمیم یییری در میورد       -5
 بازیشت به تحصیلی دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزش دانشگاه است.

 
شد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعدی با 12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  -6

واحد درسی انتخاب کند. چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی سه نیمسال اعم از متولی یا متناوب مشروط شیده   14حداکثر می تواند تا 
 باشد از تحصیل محروم می شود.

 
باشد در اینصورت دانشجو با تایید یروه آموزشیی در نیمسیال بعید میی توانید       17ایر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل  -7

واحید درسیی بیاقی داشیته باشید       24چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی حداکثر  .واحد درسی اخذ نماید 24حداکثر 
 8شرایط خاص که دانشیجو بیا یذرانیدن حیداکثر      واحد درسی اخذ نماید. در 24باشد می تواند تا  10 یبشرطی که میانگین کل وی باال

 واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید یروه آموزشی، می تواند واحد های مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید. 

رج از اراده در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص یروه آموزشی، بنا به دالیل موجیه و خیا   -8
واحد درسی برسد در اینصورت این نیمسال بعنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود اما  12دانشجو به کمتر از 

شد مشروط نیست  12)بعبارت دیگر در شرایط مذکور، ایر میانگین دانشجو کمتر از  در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو بی تاثیر است.
 و باالتر شد ممتاز محسوب نمی شود(. 17و ایر 

که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشید، بیا تایییدیروه آموزشیی و     در صورتی  -9
 یا دوره تابستانی بگذراند.  نیمسال رعایت سقف واحدهای آن نیمسال می تواند دروس را بصورت معرفی به استاد در آن

 وزش رایگان برای هر دانشجو در هر دوره تحصیلی صرفاً یکبار و در یک رشته تحصیلی امکانپذیر است.آم -10

در شرایط خاص و بیا تصیویش شیورای آموزشیی دانشیگاه و       سال می باشد. 4دوره های کارشناسی پیوسته رایگان مدت مجاز تحصیل  -11
شجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شید.  حداکثر این مدت تا دو نیمسال قابل افزایش است.  چنانچه دان

 هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوبه هیات امنای دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می شود.  
 

کیسس، انجیام تکیالیف و نتیای      ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و براساس حضور و فعالییت در   -12
 محاسبه می شود در ضمن بریزاری آزمون کتبی برای دروس نظری الزامی است.  20امتحانات انجام می شود و بصورت عددی از صفر تا 

رای چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شو، جلسه و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند 3ایر دانشجو در درسی بیش از  -13
 آموزش دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می شود. 

است. دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسش نکند، چنانچه در نیمسال های بعیدی درس   10حداقل نمره قبولی در هر درس  -14
نمره ها در ریزنمرات تحصیلی دانشجو فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمیره هیا در محاسیبه     فوق را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام

مسک محاسبه و میانگین کل دوره خواهد بود. تسهیست این میاده شیامل    درسبی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن دوره میانگین کل 
 کنند، نمی شود. دی دریافتحکم انضباطی نمره مردودانشجویانی که بدلیل تقلش و یا 

واحد درسی انتخاب کند حیداکثر واحید انتخیابی دوره     20واحد درسی و حداکثر  12دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  -15
 واحد درسی است. 6تابستان 

 کارشناسی پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز در دوره  -16

 
معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی یذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان پیذیر   -17

 حصیلی دانشجو کاسته می شود. مجاز تواحد درسی از دروس معادل سازی شده یک نیمسال از سنوات  20تا  12است. به ازای هر 



واحید   10واحید درسیی )شیامل حیداکثر      68در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل  -18
ت یا باالتر باشد، در اینصیور  12دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره( را با نمره قبولی یذرانده و میانگین کل دروس یذرانده وی 

می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیراینصورت به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم 
 .از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته فقط یواهی مبنی بر تعداد واحدهای یذرانده شده داده خواهد شد

 
 

و پس از برای هر دو نیمسال اول و دوم هر سال اریبهشت ماه از اول تا آخر ق سایت وزارت علوم طریاز : مهمانی و انتقالیدرخواست  (1

دانشجو و فقط در دانشگاههای دولتی دوره روزانه مقدور می باشد.  بررسی از طرف دانشگاه مبداء و مقصد با پرداخت شهریه نوبت دوم

ادامه تحصیل  بصورت مهمان دائم و یا انتقال و یا می بایستتحصیل دانشجو  ،وضعیت از آن، پس .ترم مهمان باشد 4حداکثر می تواند 

مهمانی دانشجو منوط به یذراندن حداقل یک ترم از تحصیل خود در دانشگاه مبداء می باشد و انتقال دانشجو  باشد. در دانشگاه مبداء 

 می باشد. 12  قل نمره مورد قبول در دوره مهمانحدا -دمی باشد.  و شرایط آیین نامه مهمان نیمسال 3و یا  2منوط به حداقل 

انشجویانی که بصورت مهمان به سایر دانشگاه می روند باید توجه نمایند جهت بهره مندی از تسهیست پذیرش بدون آزمون کارشناسی 

نیمسال اول  6واحدهای درسی واحد درسی از   20ارشد )سهمیه استعدادهای درخشان دانشجویان داخل دانشگاه( نمی توانند بیشتر از 

 خود را بصورت مهمان بگذرانند.

 دانشگاهیا یرایش مورد تقاضای دانشجو در وجود رشته  -الفکان پذیر می باشد: اما تغییر رشته برای دوره کارشناسی پیوسته بشرح زیر ام -19
اکتسابی دانشجودر آزمون سراسیری   های نمره کمتر نبودن-و مقصد و تایید شورای آموزشی دانشگاه ج ءموافقت یروه آموزشی مبدا  -ب

از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا یرایش در دانشگاه و در سال پیذیرش بیا تاییید سیازمان سینجش      ذی ربط یروه آموزشی 
 . رشته یا یرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده امکان ادامه تحصیل دانشجو در -. دآموزش کشور

دوره تحصیلی فقط برای یکبار می تواند با رعایت شرایط فوق، تغییر رشته یا یرایش دهد. تغییر رشته از دوره های پایین به  دانشجو در هر -20
دوره های باالتر از غیر دولتی به دولتی از شبانه به روزانه از غیر حضوری به نیمه حضوری و حضوری ممنوع است ولی برعکس آن مجیاز  

 است.

  :گیدانش آموخت _22
در پایان دوره است. چنانچه میانگین کیل   12، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته داشتن میانگین کل حداقل مسک دانش آموختگی برای دوره  -الف

باشد تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجیاز سینوات تحصییلی بیه وی      12دانشجوی پس از یذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از 
یذرانده است، میانگین کل دروس اخذ شده خود را به  12واحد از درسهای آن با نمره کمتر از  20ود تا با اخذ مجدد حداکثر فرصت داد می ش

 برساند و مدرک تحصیلی دوره از دریافت کند در غیراینصورت از تحصیل محروم می شود.  12حداقل 

دانیش آموختیه   یذرانیده باشید،    12حداقل کل با میانگین  (140تا  130 )برای کارشناسی پیوستهواحدهای درسی دوره  ی که کلیهفردی  _ب
  .صادر می یردداز دانشگاه پس از انجام تسویه حساب برابر ضوابط معین و مدرک تحصیلی کارشناسی پیوسته شناخته می شود و 

 انده باشد.  مجوز دفاع از پایان نامه زمانی صادر خواهد شد که دانشجو تمام واحد های درسی را یذر _ج

فرصت دارند تا نسبت به ارسال دفترچیه   یکسال  حداکثر دانشجویان پسر که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند پس از فراغت از تحصیل _د
 آماده بخدمت اقدام نمایند. 

 

                                                                                                                                                                      

 

می شوم در طول دوره تحصیل  طبیق آییین نامیه     کلیه ی موارد فوق را  با دقت کامل مطالعه نموده  و متعهد .....................................اینجانش

 عمل نمایم و در غیر اینصورت  مسئولیت آن بر عهده اینجانش بوده و دانشگاه مجاز است طبق مقررات با دانشجو رفتار نماید. 
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