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  "آیین نامه آموزشی گزیده اي از"

 : ثبت نام قطعی

دانشجو موظف است در هر نیمسال، در زمانی که دانشگاه اعالم می کند، براي ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه 

  . عدم مراجعه دانشجو براي نام نویسی بدون اطالع و عذر موجه، در یک نیمسال، بمنزله انصراف از تحصیل است. کند

را در خودداري از نام نویسی، با دالیل مستند، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر  دانشجو موظف است عذر موجه خود: تبصره

  .دهدی، به اداره آموزش دانشگاه اطالع نیمسال تحصیل

  

  واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل

رین نیمسال تحصیلی، در آخ. واحد درسی را انتخاب کند 20و حداکثر  12هر دانشجو می تواند در هر نیم سال تحصیلی حداقل 

  .واحد معاف است 12دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 

  .واحد درسی است 6تعداد واحد هاي انتخابی در دوره تابستانی حداکثر : تبصره

  

  طول دوره

در  .است سال 6ودر دوره هاي کارشناسی پیوسته  سال 3حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

  .قیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شوددر حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفصورتی که دانشجو نتواند واحدهاي دوره را 

  

  حضور و غیاب

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامیست و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 
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مجموع ساعات آن درس 

  .محسوب می شود صفر، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس تجاوز کند

غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو : تبصره
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  .غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود

  غیبت در امتحان

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب 

تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و  در امتحان بر عهده شوراي آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب .حذف آن درس می گردد

  .آن شورا است

      ذف و اضافهح

حداکثر دو درس انتخابی خود را  در زمان حذف و اضافه که از طرف دانشگاه تعیین می گردددانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، 

  .حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحد هاي انتخابی وي از حد مقرر تجاوز نکند

  : اضطراري حذف

فقط یکی از درسهاي نظري خود را با تایید گروه  طرف دانشگاه تعیین می گرددیکه از در زماندر صورت اضطرار، دانشجو می تواند 

 حذف کند، مشروط بر آنکه اوال غیبت دانشجو در آن درس بیش از  آموزشی مربوط
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ت آن درس نباشد و ثانیا تعداد اساعمجموع  

  .واحد کمتر نشود 12ده وي از واحدهاي باقیمان

  


