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  تك درسحذف ، واحدهاي درسي، انتخاب واحد

ه شده توسط هر گروه ئنتخاب واحد ورودي هاي جديد در ترم اول توسط دانشكده و بر اساس برنامه اراا -

  گيرد.ترم ها توسط خود دانشجو انجام ميانجام مي شود ولي در ساير 

كند و حداكثر واحد درس انتخاب  20و حد اكثر  12دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  -

 .واحد مي باشد 6واحد مجاز دوره تابستان 

گروه  تاييد با اين صورت دانشجو در باشد، 17ل ميانگين نمرات دانشجويي دريك نيمسال حداق اگر .1 تبصره

  نمايد. درسي اخذ واحد  24 تواند حداكثر تا مي نيمسال تحصيلي بعد آموزشي در

ه واحد درسي باقي داشته باشد، ب 24آخر براي دانش آموختگي، حداكثر چنانچه دانشجو در نيمسال  .2تبصره 

  واحد درسي اخذ نمايد. 24ا  باشد، مي تواند ت 10شرطي كه ميانگين كل وي باالي  

واحد درسي دانش آموخته شود، با تاييد گروه  8در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر  . 3تبصره 

  آموزشي، مي تواند واحدهاي مذكور را در دوره تابستان اخذ نمايد. 

باقيمانده داشته باشد، مي تواند آن   تنها دو درس نظري  در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل -

 .معرفي به استاد بگذراند دو درس را به صورت

واحد   8  نبايد از  در صورتي كه دو درس معرفي به استاد منتهي به دوره تابستاني شود سقف واحد   تبصره.

  درسي تجاوز نمايد. 

 صرفا يك درس نظري شروع امتحانات پايان نيمسال دو هفته قبل از تا درصورت اضطرارتواند مي دانشجو -

  واحد نشود.12ز كمتر ا آموزشي حذف كند به شرط آنكه تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجوتاييد گروه  با را
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  و سنوات مجاز (مدت زمان مجاز تحصيل)  ها تعداد واحد

  136رياضيات و كاربردها  حداقل واحد مورد نياز براي فارغ التحصيلي در دوره كارشناسي پيوسته رشته  -

 واحد درسي است.(بسته به نوع رشته)    142ا ت 140مهندسي  فني و و براي رشته هاي واحد  

 واحد درسي مي باشد.   68دوره كارشناسي ناپيوسته   مورد نياز براي  حداقل واحد -

به مدير دقيق واحدها و نحوه انتخاب دروس پروژه  و كارآموزي  جهت اطالع از تعداد گرامي  دانشجويان  . تذكر

 گروه محترم مراجعه نمايند.

 چهار سال كارشناسي پيوستهدوره  و در دو سال كارشناسي ناپيوستهدوره   تحصيل در مجازسنوات مدت   -

 است.

طبق تعرفه  هاي باقيمانده تا تاريخ فارغ التحصيلي ترم در صورت افزايش سنوات مجاز تحصيلي،  هزينه تبصره. 

بصورت  شبانه  و بر اساس شهريه ورودي ( شوددريافت مي  دوره روزانهيات امناء دانشگاه از دانشجويان مصوب ه

  .)هاي جديد دريافت مي شود

  كالس ور درضح

  ست.ا تمام جلسات درس دوره هاي حضوري الزامي در دانشجو حضور -

 جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت كند، در جلسات يا  16/3ز درسي بيش ا دانشجو در اگر.  هتبصر

 و نمره آن درس صفر موجه تشخيص داده شود، تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه غيرچنانچه غيبت دانشجو به 

طول نيمسال  در حدوا 12 نصاب  اين صورت رعايت حد در شود.آن درس حذف مي صورت تشخيص موجه، در

سنوات تحصيلي وي محسوب  ءالزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جز براي دانشجو

  شود.مي
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  نمره قبولي

  است.  10حداقل نمره قبولي در هر درس    -

دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند چنانچه در نيمسال هاي بعدي، . تبصره

درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا تمام نمره هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي 

آخرين نمره قبولي   ثبت و باقي مي ماند اما اين نمره ها در محاسبه ميانگين كل دوره بي اثر و صرفادانشجو، فقط 

  اهد بود. وخ  ميانگين كل دوره در آن درس مالك محاسبه

  گام تحصيلي در هن دوره   براي محاسبه ميانگين كلصرفا  ،  تبصره فوق از   استفاده  گذراندن دروس با .1تذكر 

  .مشروطي دانشجو در نيمسال هاي قبلي را خنثي نمي كند دانش آموختگي مي باشد و 

شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته انضباطي نمره مردودي ، فوق تبصرهتسهيالت . 2تذكر 

  دريافت مي كنند، نمي شود.

  مرخصي تحصيلي و حذف ترم

وره د در و يك نيمسال كارشناسي ناپيوسته دوره تحصيل، در تواند با رعايت سنوات مجاز مي دانشجو -

  مرخصي تحصيلي استفاده كند. از نيمسال دو كارشناسي پيوسته حداكثر

  سنوات تحصيلي است. بدون احتساب در نيمسال تحصيلي و مرخصي زايمان، دو مدت مجاز .1 تبصره

 دو شوراي آموزشي حداكثر دانشگاه وپزشك معتمد  مرخصي پزشكي، درصورت تاييد مدت مجاز. 2 تبصره

  سنوات تحصيلي است. نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در

ن گلستادانشجو مي بايست درخواست مرخصي تحصيلي خود را  قبل از شروع ترم و از طريق سيستم    -     

  .ثبت نمايد

 پايان ترم  امتحانات  هفته مانده به دو   مناسب تا  دليل انشجو مي بايست با د ،در صورت نياز به حذف ترم  -     

 با   يآموزش  شوراي  تاييد و  سنوات مجاز  رعايت  در صورت  .درخواست خود را به آموزش دانشگاه تحويل بدهد
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  وي محسوب مي شود. ت تحصيليسنوانيمسال جزء  درخواست وي موافقت مي شود ولي اين

  مشروطي و اخراج

آن نيمسال مشروط  در دانشجو باشد، 12ز ا تحصيلي كمترنيمسال  هر چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در -

  درسي انتخاب كند. واحد  14ا   ت توانددر نيمسال بعدي حداكثر مي شود وتلقي مي

نيمسال اعم   3  دوره كارشناسي پيوسته در نيمسال و دوره كارشناسي ناپيوسته دو چنانچه دانشجويي در .تبصره

  شود. تحصيل محروم مي از باشد،متناوب مشروط شده  متوالي يا از

  انصراف

در صورت نياز دانشجو مي تواند درخواست انصراف خود را قبل از شروع امتحانات پايين ترم به آموزش  -

  و كليه شرايط انصراف را بپذيرد.  دانشگاه تحويل بدهد

  ميهماني و انتقال

بعد از گذراندن ترم )  و مقصد  و موافقت دانشگاه هاي مبدا  احراز شرايط(در صورت دانشجو مي تواند  -

  ديگر تحصيل نمايد. دانشگاه  به صورت ميهمان دررا نيمسال  چهار  حداكثر، دوم

در دانشگاه مقصد به صورت ميهمان تحصيل نيمسال دانشجو مي بايست ابتدا چهار  ،مئبراي انتقال دا -

  .درخواست انتقال نمايد)  موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد و   (در صورت احراز شرايطنموده و سپس 

از طريق سامانه خدمات آموزشي    هر سال و صرفاارديبهشت ماه   تنها در ميهماني  يا  انتقال  درخواست  .تذكر

  وزارت علوم انجام مي شود.
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  و انتقال توام با تغيير رشته   تغيير رشته

  تغيير رشته:          

مي تواند از يك رشته يا گرايش به رشته يا با  داشتن  شرايط زير    كارشناسي پيوسته دوره دانشجوي  -

 تغيير رشته يا گرايش دهد:   همان دانشگاهگرايش ديگر  تحصيلي در 

  وجود رشته يا گرايش  مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه؛ –الف 

  موافقت گروه آموزشي مبدا و مقصد و با تاييد شوراي آموزشي دانشگاه؛ -ب

  كمتر نبودن نمره هاي اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذي ربط از نمره آخرين   -ج

  فرد پذيرفته شده در آن رشته يا گرايش در دانشگاه و در سال پذيرش با تاييد سازمان سنجش آموزش 

  كشور؛

  نده؛امكان ادامه تحصيل دانشجو در رشته يا گرايش جديد در سنوات مجاز باقيما -د

با رعايت شرايط فوق، تغيير رشته يا گرايش مي تواند   دانشجو صرفا در هر دوره تحصيلي براي يك بار  .1 تبصره

  دهد.

شبانه  به  روزانه ممنوع  است  ن تر به دوره هاي باالتر و  از  تغيير رشته يا گرايش از دوره هاي پايي  .2تبصره 

  ولي برعكس آن مجاز است.

تغيير رشته دانشجويي كه پذيرش وي در دوره از طريق بدون آزمون مي باشد به رشته هايي كه   .3تبصره 

  پذيرش در آنها از طريق آزمون سراسري صورت گرفته باشد، ممنوع است.

دروسي كه دانشجو در رشتة يا گرايش قبلي گذرانده است، در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و  -

روسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي، با دروس رشته معادلسازي مي شود و فقط د

طبق برنامه درسي مصوب) داشته باشد و نمرة هر يك از آن دروس (يا گرايش جديد، اشتراك محتوايي 
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نباشد. در اين صورت، فقط دروس پذيرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل كل و سنوات  12كمتر از 

 د. دانشجو ثبت و باقي مي مانارنامه در ك

عدم " اگر دروس دانشجو تطبيق و هيچ درسي از طرف گروه پذيرفته نشود، نيم سال  دانشجو با وضعيت   تذكر.

در كارنامه دانشجو درج خواهد شد و جزء سنوات مجاز تحصيلي دانشجو محاسبه خواهد   "پذيرش واحدهاي قبلي

 شد.

ممنوع است، اما تغيير گرايش با داشتن شرايط فوق   كارشناسي ناپيوستهتغيير رشته دانشجو در دوره   -

 امكان پذير است.

 انتقال توام با تغيير رشته:

ه يا شرايط تغيير رشت همزمانانتقال توام با تغيير رشته يا گرايش به دانشگاه ديگر، مشروط به احراز  -

 مقصد تنها براي يك بار امكان پذير است.موافقت دانشگاه هاي مبدا و و با  شرايط انتقال و  گرايش

  دانش آموختگي

ناپيوسته داشتن ميانگين كل حداقل  كارشناسي پيوسته ومالك دانش آموختگي براي دوره هاي  -

  درپايان دوره است.12

يك  تنها باشد 12 از چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر تبصره.

از  احدو 20حداكثر اخذ مجدد با تا شود نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وي فرصت داده مي

مدرك  و برساند 12به حداقل كل دروس اخذ شده خود را ميانگين گذرانده است، 12 از  نمره كمتر ايي كه باهدرس

  شود. تحصيل محروم مي اين صورت از غير در دريافت كند تحصيلي دوره را


