
 

 بسمه تعالي
 

 

 
 7031تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 خدمات آموزشي دانشگاه

 به بعد 17دستورالعمل اجرايي دوره کارشناسي ورودی 

 12/061-8آ-2شماره: پ

 71/30/12تاريخ:

 71از  5صفحه: 

 هدف .7 ماده
 

و بعد از آن مطابق با آیین نامه آموزشی  19ر آموزشی دانشگاه در مقطع کارشناسی ورودی هدف از تدوین این دستورالعمل تنظیم امو

 آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. تمعاون  22/78/9119  مورخ /و 917891 دوره کارشناسی موضوع بخشنامه شماره

 

 تعاريف .2 ماده
 

 .وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت: .2.9

 

 .شگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدان دانشگاه: .2.2

 

 .شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شورای آموزشي: .2.1

 

  .کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه :کميسيون .2.2

 

 .دانشگاه مرکز آموزش های آزاد و الکترونیکی شورای دانشکده/ شورای دانشکده: .2.1

 

 ت دوم )شبانه(، نیمه حضوری طبق ضوابط مربوطه برگزار می شود.دوره کارشناسی پیوسته است که بصورت روزانه، نوب دوره: .2.2

 

منظور شیوه آموزشی است که دانشجو با بهره گیری از قانون آموزش رایگان و یا با پرداخت شهریه )حسب مورد( و  روزانه: .2.8

 بصورت حضوری در دانشگاه تحصیل کند.

 

ن بهره مندی از آموزش رایگان و با پرداخت شهریه و بصورت منظور شیوه آموزشی است که دانشجو بدو نوبت دوم )شبانه(: .2.7

 حضوری در دانشگاه تحصیل کند.

 

تصویری و -آموزشی است که بخشی از فرایند یادگیری با استفاده از رسانه های نوشتاری، صوتی آموزش نيمه حضوری: .2.1

 می شود.الکترونیکی انجام و تنها کالس های رفع اشکال به صورت چهره به چهره برگزار 

 

ت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوی شورای دانشکده انتخاب می شود تا عضو هیأ راهنمای تحصيلي: .2.97

 راهنمای دانشجویان در امور علمی، فرهنگی و تحصیلی باشد.

 

عت، کارگاهی یا سا 12ساعت، عملی یا آزمایشگاهی  92مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن بصورت نظری  واحد درسي: .2.99

ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره  22ساعت، کارآموزی، کارورزی و یا کار در حوزه کاربرد  27عملیات میدانی 

حداکثر دو نیمسال تابستانی و طبق برنامه مصوب درسی ارائه می شود. رشته هایی که دارای پروژه هستند، مدت اجرای پروژه 

 .می باشد
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 71/30/12تاريخ:
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ع کمبود دانش و یا مهارت دانشجو در آغاز یا طی درسی است که به تشخیص گروه آموزشی گذراندن آن برای رف درس جبراني: .2.92

 دوره تحصیلی مربوطه ضروری است.
 

مجموعه بهم پیوسته ای از دروس دانشگاهی است که با محتوا و روش شناسی خاص در قالب برنامه های درسی  رشته تحصيلي: .2.91

 در دوره های تحصیلی مختلف به اجرا گذاشته می شود.
 

واحد درسی طبق  87ی است که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و دانشجو با گذراندن حداقل دوره تحصیل دوره کارداني: .2.92

 برنامه مصوب رشته تحصیلی به دریافت مدرک کاردانی نایل می شود.
 

واحد و  911حداقل دوره تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و دانشجو با گذراندن  دوره کارشناسي پيوسته: .2.91

واحد )منوط به آنکه منجر به یک درس مستقل  922واحد و حداکثر  927واحد در رشته های علوم پایه و حداقل  917ر حداکث

 طبق برنامه درسی مصوب، به دریافت مدرک کارشناسی نایل می شود. نگردد( در رشته های فنی و مهندسی
 

 ه تحصیل آنان، موارد آزمونی مشترک برگزار می شود.مجموعه رشته های مختلف تحصیلی است که برای ورود ب گروه آزمايشي: .2.92

 

کید بر آموزش، به تولید، تأت علمی است که با تعدادی عضو هیأ بنیادی ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از گروه آموزشي: .2.98

 ترویج و انتشار علم در یک حوزه تخصصی می پردازد.
 

 اساس ضوابط و مقررات جاری در دانشگاه ثبت نام می کند. و بر فرد پذیرفته شده ای است که در مهلت مقرر دانشجو: .2.97
 

فردی است که یکی از دوره های تحصیلی را با موفقیت به پایان برساند و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک  دانش آموخته: .2.91

 تحصیلی مربوط را دریافت کند.

 

 گردد. 92ترمی که معدل دانشجو در آن کمتر از  مشروطي: .2.27

 

 92گردد ولیکن تعداد واحدهای اخذ شده کمتر از حد نصاب ) 92ترمی که در آن معدل دانشجو کمتر از  ي بي اثر:مشروط .2.29

 واحد( باشد.

 

 ضوابط عمومي و اختصاصي ورود به دوره .0 ماده
 

 .داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات و مقرات مراجع ذی صالح .1.9

 

 .ت وزارتاحراز توانمندی علمی مطابق مقررا .1.2
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  .0 ماده
 

هفته  92و با انتخاب دانشگاه، یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی 

 روز کاری امتحانات پایان دوره است. 2هفته آموزش و  2حداکثر روز کاری امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  92آموزش و 

 

  .5 ماده
 

 آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است.

 

  .6 ماده
 

ت برنامه های آموزشی و درسی مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت را برای دوره ای که پذیرش دانشجو دانشگاه موظف اس

 داشته است، اجرا نماید.

 

  .1 ماده

 

واحد درسی را انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره  27و حداکثر  92دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 

 حد است.وا 2تابستانی 

 :7تبصره 

 واحد درسی را اخذ نماید. 22باشد، در نیمسال بعد می تواند حداکثر تا  98اگر معدل دانشجو در یک نیمسال حداقل 

 :2تبصره 

 واحد اخذ نماید. 22نباشد( تا  97کمتر از که معدل کل )شرایط مشروطی و در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرفنظر از 

 :0تبصره 

 .اخذ نمایدواحد درسی باقیمانده باشد، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان  7ر شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر د

 

 
 

 

 



 

 

 
 7031تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 خدمات آموزشي دانشگاه
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 71/30/12تاريخ:

 71از  8صفحه: 

 

 :0تبصره 

واحد درسی  92واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی )بجز آخرین نیمسال تحصیلی( به هر دلیلی نباید کمتر از 

یمسال، بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو )به تشخیص باشد. در صورتیکه واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان ن

واحد درسی برسد، این نیمسال بعنوان یک نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب  92شورای دانشکده( به کمتر از 

ات دروس نیمسال بعدی در منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمره می شود اما ب

 محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد.

 :5تبصره 

 واحد قابل اخذ نیست. 92بیش از  در نیمسال بعدی، در یک نیمسال در صورت وجود مشروط بی اثر

 :6تبصره 

 واحد نظری می باشد. 91حداکثر تعداد واحد قابل اخذ دانشجوی میهمان ترمی 

 

 

  .8 ماده

 

برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را بصورت معرفی به  در صورتیکه دانشجو

 استاد بگذراند.

 :7تبصره 

واحد درسی  7نباید از  8ماده  1در صورتیکه دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد با رعایت تبصره 

 تجاوز نماید.
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  .1 ماده
 

 می باشد. طبق برنامه درسی مصوب ،دروسهمنیازی و  یوره با رعایت پیش نیازچگونگی و ترتیب ارائه دروس هر د

 :7تبصره 

 همنیازی دروس در صورت حداقل یکبار افتادن در درس پیش نیاز، به تشخیص شورای دانشکده مجاز است.

 :2 تبصره

 دروس معاف است.ی و همنیازی رات مربوط به پیش نیازدانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت مقر

 

  .73 ماده
 

واحد می باشد.  97های جبرانی تعیین شده در بدو ورود برای رشته های غیر مرتبط در دوره های کارشناسی حداکثر  تعداد درس

 کل محاسبه می شود.معدل نمره دروس جبرانی در معدل نیمسال و 

 

  .77 ماده
 

 تحصیل دانشجو در هر زمان و فقط در یک دوره و یک رشته تحصیلی امکان پذیر است.

 :7 تبصره

 شورای آموزشی دانشگاه است. اتمصوب مربوط به هایزمان برگزیدگان علمی تابع ضوابط مصوب وزارت و دستورالعمل تحصیل هم

 

  .72 ماده
 

 

 موارد حذف، اضافه و حذف اضطراری دروس بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است. برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم درباره

 :7تبصره 

واحد بوده و  92انشجویان الزامی است. حداقل تعداد واحد قابل اخذ در ثبت نام مقدماتی ثبت نام مقدماتی ترم تحصیلی آتی برای د

 واحد می باشد. 22حداکثر واحد قابل اخذ، 

 

 



 

 

 
 7031تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 خدمات آموزشي دانشگاه

 به بعد 17سي ورودی دستورالعمل اجرايي دوره کارشنا

 12/061-8آ-2شماره: پ

 71/30/12تاريخ:

 71از  73صفحه: 

 :2تبصره 

 درس می باشد. 1تعداد درس های قابل اخذ در ثبت نام ترم، اضافه بر ثبت نام مقدماتی 

 :0تبصره 

تعداد درس قابل حذف در درس می باشد. همچنین حداکثر  2، اضافه بر ثبت نام ،در مرحله ترمیم حداکثر تعداد درس قابل اخذ

 درس است. 2مرحله ترمیم 

 :0تبصره 

درس نظری می باشد مشروط برآنکه تعداد واحد باقیمانده کمتر از حد  9حداکثر تعداد درس قابل حذف در مرحله حذف اضطراری، 

 نصاب نگردد. 

 :5تبصره 

 عملی مجاز نیست. -حذف اضطراری درس های عملی و نظری

 :6 تبصره

شروع تاریخ یید شورای دانشکده تا قبل از تأاص، حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی با در خواست کتبی دانشجو و در شرایط خ

 حذف شده بعنوان مرخصی با احتساب در کارنامه ثبت می گردد. نیمسالامتحانات امکان پذیر است. 
 

  .70 ماده
 

  )پنج( سال است. 1حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته 

  .70 ماده
 

ت علمی را به عنوان استاد راهنمای شجو از بدو ورود یکی از اعضای هیأشورای دانشکده موظف است برای هدایت علمی و فرهنگی دان

 تحصیلی دانشجو تعیین و اعالم نماید.
 

  .75 ماده
 

 حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.
 

 



 

 

 
 7031تاسيس 

 انشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيد

 خدمات آموزشي دانشگاه

 به بعد 17دستورالعمل اجرايي دوره کارشناسي ورودی 

 12/061-8آ-2شماره: پ

 71/30/12تاريخ:

 71از  77صفحه: 

 :7 تبصره

وجه داشته باشد، نمره جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت غیر م)سه شانزدهم(  92/1 اگر دانشجو در درسی بیش از

 درس در کارنامه صفر منظور می گردد.

 

  .76 ماده
 

پژوهشی و نتایج امتحانات -تکالیف آموزشیس حضور و فعالیت در کالس، انجام ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس بر اسا

 میان نیمسال و پایان نیمسال انجام می گیرد.

 :7تبصره 

 مدرس آن درس است.مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس، 

 :2تبصره 

 برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس نظری، الزامی است.

 

  .71 ماده
 

 

 ( می باشد. 7 -27 معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددی از صفر تا بیست )

 :7تبصره 

در شورای آموزشی عیین شده از طرف نهایی درس دانشجویان را ظرف بازه مجاز تمدرس هر درس موظف است گزارش نمره ارزیابی 

 باشد. نیمسالروز پس از آخرین روز امتحانات  97سیستم گلستان درج نماید. این زمان نمی تواند بیشتر از 

 :2تبصره 

ساعت پس از انقضای بازه  12کثر تا ساعت پس از اعالم نمره بوده و استاد درس حدا 82تا  حق درخواست اعتراض دانشجو حداکثر

 اعالم نمره، می تواند تجدید نظر کند.

 

 

 



 

 

 
 7031تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 خدمات آموزشي دانشگاه

 به بعد 17دستورالعمل اجرايي دوره کارشناسي ورودی 

 12/061-8آ-2شماره: پ

 71/30/12تاريخ:

 71از  72صفحه: 

 : 0تبصره 

نمرات دروس کار آموزی، کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب توأم با تکلیف پژوهشی ارائه 

 تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسرشورای دانشکده و شورای برنامه ریزی دانشگاه می شود، در صورتی که به تشخیص 

با رعایت  همان ترم( روز از تاریخ پایان امتحانات 21نباشد، ناتمام تلقی می شود. نمره ناتمام باید حداکثر ظرف مدت چهل و پنج )

و یا  در نیم سال دوم هر سال تحصیلی ستاین ماده به نمره قطعی تبدیل شود. چنین دروسی می بای 2مهلت های مذکور در تبصره 

 خواهد بود. 9و در صورت ارائه در نیمسال اول، مهلت اعالم نمره براساس تبصره  ارائه شود ترم تابستانی

 :0تبصره 

، بعدیپایان نیمسال  اخذ یا اتمام پروژه تادرس پروژه کارشناسی می تواند بصورت ناتمام تا نیمسال بعدی ادامه یابد. در صورت عدم 

 در کارنامه درج می گردد. برای درس مذکور نمره صفر

 :5ه تبصر

 نمره درس پس از قطعی شدن در سیستم الکترونیکی آموزش دانشگاه، غیر قابل تغییر است.

 :6تبصره

 ارائه درس،سال ل تا دو نیمسال تحصیلی پس از نیممدرس موظف است برگه های امتحانی هر درس را به عنوان سابقه درس، حداق

 نزد خود نگهداری نماید.

 

  .78 ماده
 

 باشد.  92است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از  97س حداقل نمره قبولی در هر در

 :7تبصره 

بگذراند  92دانشجویی که دریک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال های بعدی دروس فوق را با حداقل نمره 

 کل بی اثر خواهد شد.  معدل نمره قبلی در معدل نیمسال و

 

 

 



 

 

 
 7031تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 خدمات آموزشي دانشگاه

 به بعد 17دستورالعمل اجرايي دوره کارشناسي ورودی 

 12/061-8آ-2شماره: پ

 71/30/12تاريخ:

 71از  70صفحه: 

 :2تبصره 

 نمی شود. 97ده ما 9ناشی از تقلب در امتحان، شامل تبصره  21/7 نمره
 

  .71 ماده

 

باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود. دانشجوی مشروط  92چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 

 واحد درسی را ندارد. 92در نیمسال بعد )جز در آخرین نیمسال تحصیلی( حق انتخاب بیش از 

 

  .23 ماده
 

نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است. در مواردی که معدل کل  1کارشناسی پیوسته  حداکثر نیمسال های مشروطی مجاز در دوره

یا باالتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسال های بعدی مشروط نشود به تحصیل ادامه دهد در  92دانشجو 

 شود. غیر این صورت از تحصیل محروم می

 

  .27 ماده

 

اساس  با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو، نسبت به صدور مرخصی تحصیلی با احتساب بر شورای دانشکده می تواند

 درخواست دانشجو، تصمیم گیری نماید.

 :7تبصره 

 .هر دانشجو می تواند حداکثر دو نیم سال با تأیید شورای دانشکده از مرخصی با احتساب استفاده نماید

 :2تبصره 

دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی با تأیید شورای دانشکده  ی دختردانشجوحداکثر مدت مجاز مرخصی زایمان 

 است.

 :0 تبصره

یید شورای دانشکده و تصویب تأمرکز مشاوره دانشگاه و  یید پزشک معتمد/و در صورت تأمدت مجاز مرخصی پزشکی دانشج

 است. دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی ،کمیسیون
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  .22 ماده
 

کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس، برای انتخاب مجدد آن موظف به دانشجویان مشمول تحصیل رایگان در صورت عدم 

 پرداخت هزینه اخذ درس مطابق با تعرفه مصوب شبانه دانشگاه هستند. 
 

  .20 ماده
 

انصراف از تحصیل محسوب می شود. عدم مراجعه  یلی )بدون کسب اجازه از دانشگاه(عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحص

 اه تا آخرین مهلت حذف اضطراری براساس تقویم آموزشی دانشگاه، مشمول این ماده خواهد بود.دانشجو به دانشگ

 :7تبصره 

 تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی انصرافی، بر عهده کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است.

 :2تبصره 

 بدون احتساب حسب مورد خواهد بود. احتساب یا مراجعه تا قبل از پایان مهلت حذف اضطراری منجر به مرخصی با
 

  .20 ماده
 

دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد می بایست در خواست انصراف خود را به اداره آموزش دانشکده تسلیم نماید. این 

اف خود را پس بگیرد، در دانشجو مجاز است فقط برای یک بار تا شروع نیمسال بعدی مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه، تقاضای انصر

 شود. غیر این صورت پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می

 

  .25 ماده
 

تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه  دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می

 همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در 

 .وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاهالف( 

در همان دانشگاه در سال در همان سهمیه و ب( کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره آن رشته یا گرایش 

 .پذیرش

 باقیمانده.دانشجو در سنوات مجاز  ج( امکان ادامه تحصیل

 .د( موافقت گروه آموزشی و تأیید شورای دانشکده مبدأ و مقصد و شورای آموزشی دانشگاه
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 1درصد ورودی همان سال پذیرش دانشجو در دانشکده مبدأ می باشد، مشروط بر آنکه از  1یا گرایش ه( حداکثر تعداد تغییر رشته 

 مقصد در سال ورودی دانشجو تجاوز نکند. /گرایشدرصد ورودی رشته

 :7تبصره 

 تواند با رعایت شرایط فوق تغییر رشته یا گرایش دهد. ای یک بار میدانشجو در هر دوره تحصیلی فقط بر

 

  .26 ماده
 

سسات آموزش عالی دولتی ها و مو یان دوره کارشناسی دانشگاهآیین نامه میهمانی و انتقال دانشجو با میهمانی و انتقال دانشجو مطابق

 باشد. میسر می الحات بعدی آنو الحاقات و اص 97/8/71/و مورخ 97171و غیر دولتی مصوب وزارت به شماره 

 

  .21 ماده
 

( و با 28و  22، 21)موضوع مواد  انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش مشروط به احراز همزمان شرایط تغییر رشته یا گرایش و انتقال

 یک بار امکان پذیر است. و مقصد تنها برای مبدأتوافق دانشگاه های 

 

  .28 ماده
 

در گروه آموزشی  ،گذرانده است ) مبدأ ( دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلیه یا گرایش، تغییر رشتتوام با در شرایط انتقال 

شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته  و فقط دروسی از وی پذیرفته می بررسی و معادل سازی می شود) مقصد (  جدید

نباشد. در این  92اشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از )طبق برنامه درسی مصوب( داشته ب یا گرایش جدید اشتراک محتوایی

در "پذیرفته نشده  "دانشجو محاسبه شده و باقی دروس به صورت  سنوات  صورت فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها در معدل کل و

 .کارنامه ثبت خواهند شد

 :7 تبصره

به تشخیص گروه آموزشی و شورای دانشکده قابل تغییر نشگاه داتغییر رشته داخلی  برای پذیرش دروس در 92شرط حداقل نمره 

 است.

 

 

 
 

 



 

 

 
 7031تاسيس 
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  .21 ماده
 

 نمره می باشد. تاریخ درج آخرینتاریخ فراغت از تحصیل دانشجو 

 :7تبصره 

 شهریور است. 19بهمن و در نیمسال دوم  17آخرین مهلت فارغ التحصیلی در نیمسال اول، 
 

  .03 ماده
 

 شود. شناسی پیوسته میمدرک تحصیلی کار ،گذرانده باشد 92به دانشجویی که کلیه واحدهای درسی دوره را با میانگین حداقل 

 :7تبصره 

 برساند، تنها یک نیمسال به وی فرصت داده  92در صورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به 

 92که با نمره کمتر از درس آن عمومی باشد( از دروسی  9)که می تواند حداکثر  درسی واحد 27می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 

. نمرات دروس جبران معدل برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند 92میانگین کل دروس خود را به حداقل  ،بول شده استق

طی این در صورتی که دانشجو نتواند  عالوه بر نمره قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه معدل کل منظور خواهد گردید.

  .خواهد شداز تحصیل محروم  برساند 92مره معدل کل خود را به حداقل ننیمسال 

 

  .07 ماده
 

در صورتی که تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته برابر یا بیشتر از 

رک کاردانی در همان رشته یا باالتر باشد، دانشجو می تواند با ارائه درخواست، مد 92واحدهای مورد نیاز دوره کاردانی با معدل نمره 

بدون عنوان مهندسی و بدون ذکر گرایش دریافت کند. درغیر این صورت به دانشجوی مذکور فقط یک گواهی مبنی بر تعداد 

 واحدهای گذرانده شده با درج نمرات و معدل کل داده خواهد شد.

 :7تبصره 

یوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره کاردانی را در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پ

 یا باالتر گذرانده است، مالک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.  92گذرانده باشد، دانشگاه می تواند دروسی را که دانشجو با نمره 

 :2تبصره 

 رشته یا مجری بودن دانشگاه انجام  صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن

 گیرد.  می
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 خدمات آموزشي دانشگاه

 به بعد 17دستورالعمل اجرايي دوره کارشناسي ورودی 

 12/061-8آ-2شماره: پ

 71/30/12تاريخ:
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  .02 ماده
 

 گونه تفسیر مفاد این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه است.هر 

 

  .00 ماده
 

به تصویب  71/0/12مورخ  29/637-8آشماره ه شورای آموزشی دانشگاه بتبصره در جلسه  17ماده و  11این دستورالعمل در 

به بعد و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است و کلیه دستورالعمل های مغایر با آن  19-12ی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیل

 شود. لغو و بالاثر اعالم می

 

 

 


