آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي:
واحدهاي درسي

هر دانشجوي دوره روزانه در هر نيمسال حداقل  ١٢و حداكثر  ٢٠واحد درسي و در صورتي كه ميانگين كل نمرات

دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل  ١٧باشد مي تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده در نيمسال بعد
حداكثر  ٢٤واحد درسي را انتخاب كند .
حضور در جلسات درس

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در تمام جلسات در هر

درس نظري از از  ، ١٧/٤عملي و آزمايشگاهي از  ١٧/٢و كار آموزي در عرصه  ١/١مجموع ساعات ان درس نبايد تجاوز
كند ،در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود .
غيبت در امتحان

غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان ان درس است و غيبت موجه در امتحان

هر درس موجب حذف آن درس مي گردد  .تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي

دانشگاه است .
حذف و اضافه

دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو

درس ديگر اخذ نمايد يا دو درس اخذ شده را حذف يا دودرس اخذ شده خود را با دودرس ديگر جابجا نمايد مشروط
بر آنكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر تجاوز نكند .
حذف اضطراري

در صورت اضطرار دانشجو مي تواند تا  ٥هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده فقط يكي از درسهاي نظري خود را با

تاييد گروه آموزشي مربوط حذف كند  ،مشروط بر آنكه اوﻻ غيبت دانشجو در آن درس بيش از  ١٧/٤مجموع ساعات

آن درس نباشد و ثانيا تعداد واحدهاي باقيمانده وي از  ١٢واحد كمتر نشود .
نام نويسي مشروط

ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از  ١٢باشد در غير اينصورت نام نويسي دانشجو در

نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود  ،در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي ناپيوسته
در دو نيمسال تحصيلي  ،اعم از متوالي يا متناوب و كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا  ٤نيمسال متناوب

كمتر از  ١٢باشد در هر مرحله اي از دوره كه باشد از ادامه تحصيل محروم ميشود .

مرخصي تحصيلي

دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در هر يك از دوره هاي كارداني و كار شناسي نا پيوسته

حداكثر براي  ١نيمسال و در دوره كار شناسي پيوسته براي  ٢نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده

كند .

انصراف از تحصيل

دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد در خواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش

دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد  .اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان

نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس گيرد  .پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس
از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد .
انتقال

انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي

است  .دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خودرا كتبا با ذكر مورد حداقل  ٦هفته قبل از شروع نيمسال

تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدا تسليم نمايد انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع فقط يك بار
مجاز است .
جابجايي

جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد پس از گذراندن حداقل يك نيمسال و در طول مدت

تحصيل براي يك بار بﻼمانع است .
دانشجوي مهمان

در مواردي كه دانشجو بطور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد مي تواند با توافق دانشگاههاي مبدا و

مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان محل تحصيل خود را بطور موقت براي مدت معين تغيير دهد.ميهمان شدن دانشجو
در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدل گذرانده باشد
تغيير رشته
دانشجو در طول تحصيل درمقطع كارشناسي پيوسته مي تواند با داشتن شرايط زير موافقت دانشگاه ذيريط از رشته

اي به رشته ي ديگر تغيير رشته دهد :

 .١ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بﻼمانع باشد .
 .٢حداقل يك ششم و حداكثر يك دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد .

 .٣نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در
سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد كمتر نباشد .

 .٤با توجه به حداكثرمدت مجاز تحصيل امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نيازدر رشته جديد را داشته
باشد .

تغيير رشته توام يا انتقال

در صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد تغيير رشته توام با انتقال

بﻼمانع است .
تغيير رشته اضطراري

چنانچه دانشجو در دوران تحصيل دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه و تاييد

شوراي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره گيري از كارايي حاصل از آن را از دست

بدهد  .اجازه ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد و مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ي ديگري كه از لحاظ نمره
آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد .
پذيرش واحدهاي درسي )معادل سازي(

معادل سازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبﻼ در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت

شرايطي به شرح زير مجازاست .

 .١دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد .
 .٢دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم
تحقيقات و فناوري باشد .

 .٣تحصيل داشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي و يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد .

 .٤محتواي آموزشي دروسي گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي حداقل ٨٠%
اشتراك محتوايي داشته و نمره هريك از دروس از  ١٢كمتر نباشد .

فراغت از تحصيل
دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يك از مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب

و بر اساس مقررات با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود .

تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو روزي است كه آخرين نمره درسي وي توسط استاد به اداره آموزش تحويل

مي شود.

