قابل توجه دانشجویان گرامی
( بویژه ورودی های مهرماه  9911و )9100
با سالم ،آنچه به دنبال می آید بخش هایی از آئین نامه آموزشی و سایر نکات الزم برای تحصیل در دانشگاه است .لطفا به دقت آنهاا
را مطالعه و مورد توجه قرار دهید تا در زمان تحصیل با مشکل روبرو نشوید:
 – 1نیمسال تحصیلی :هر نیمسال تحصیلی شامل  11هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است.
 – 2دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  12و حداکثر  22واحد درسی انتخاب کند.
 – 3اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل  11باشاد ،در اینصاورت دانشاجو باا تاییاد گاروه آموزشای در نیمساال
تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا  22واحد درسی اخذ نماید.
 – 2مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو سال و در دوره هاای کارشناسای پیوساته هاار ساال ( 8
نیمسال) می باشد.
تبصره :این مدت با رای کمیسیون موارد خاص ،تا  12نیمسال قابل افزایش است.
تبصره :دانشگاه می تواند در شرایط خاص ،حداکثر یاک نیمساال بارای دوره هاای کااردانی و کارشناسای ناپیوساته و حاداکثر دو
نیمسال برای کارشناسی پیوسته ،مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد .نانچه دانشجو در این مادت داناش آموختاه نشاود از اداماه
تحصیل محروم خواهد شد.
 – 5ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت در کالس ،انجام تکاالی

و

نتایج امتحانات انجام می شود.
 – 1حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.
 -1اگر دانشجو در سه جلسه درس ،غیبت داشته باشد نمره آن درس صفر منظور خواهد شد.
 – 8حداقل نمره قبولی در هر درس  12می باشد اما نانچه میانگین نمرات دانشجو در یک نیمساال کمتار از  12باشاد ،دانشاجو
مشروط می شود و در نیمسال بعد ،حداکثر تا  12واحد درسی می تواند انتخاب کند.
نانچه دانشجویی سه نیمسال مشروط شود از تحصیل محروم خواهد شد.
 – 9نمره مردودی یک درس ،در صورت قبولی در ترم یا ترم های بعدی در معدل کل دانشجو بدون اثر می شود.

 – 12حداکثر واحد های درسی هر رشته  122می باشد ،البته برخی دروس پیش نیاز می تواند به تعداد آنها اضافه شود.
 –11دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل ،در دوره کارشناسی ناپیوسته یاک نیمساال و در دوره کارشناسای پیوساته
حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
 – 12ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ،انصراف از تحصیل محسوب می شود.
 – 13در زمان انتخاب واحد ،توجه به ارت درسی و رعایت پیش نیاز ها الزامی است .عدم رعایت پیش نیازها موجب حاذف درس
از برنامه نیمسال دانشجو خواهد شد.
 – 12دانشجو برای سوال یا مشکل خود در ارتباط با رشته تحصیلی می تواند به مدیر یا معاون گروه و برای امور اداری یا آموزشای
به کارشناس رشته تحصیلی خود مراجعه نماید.
 – 15شهریه هرنیمسال دانشجو شامل دو بخش شهریه ثابت و شهریه متغیر می باشد.
شهریه ثابت همانطور که از نامش پیداست در طول  8نیمسال تحصیلی ثابت است ،اما شهریه متغیر که مربوط به واحدهای درسای
است در هر سال درصدی تغییر می کند.
تبصره  :1استفاده از مرخصی تحصیلی مستلزم پرداخت شهریه ثابت است.
تبصره  :2نانچه دانشجویی ( در هر زمانی و به هر دلیلی ) از ادامه تحصیل منصرف شود ،می بایست به میزان شهریه یک نیمسال
( شهریه ثابت و شهریه متغیر  11واحد درسی ) هزینه انصراف به دانشگاه پرداخت کند.

