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 فصل اول

 کارشناسی

نسبت به حذف  دیگر مقررات،تواند تا موعد مقرر در تقویم جامع دانشگاهی با رعایت دانشجو می  .1ماده

 . واحدهای انتخابی خود اقدام نمایدتعداد مشخصی از 

انتخاب شدة خود اقدام نماید که خللی در فراغت های تواند نسبت به حذف واحددانشجو تا آنجا می  .1تبصرة

تعداد استاد راهنمای دانشجو ،چنانچه از نظر  از تحصیل او در طول حداکثر مدت مجاز تحصیل او نرساند.

در موعد  های مکرر امکان فراغت از تحصیلنشان از آن داشته باشد که با حذفواحدهای باقیماندة دانشجو 

حذف در هر حال  .الفت کندتواند با حذف واحدهای درسی او مخاستاد راهنما می مقرر  برایش مقدور نیست،

 مستلزم تأیید استاد راهنمای آموزشی است .ای از تحصیل واحد درسی در هر مرحله

دانشجو با حذف هر واحد درسی در مدت بعد از حذف و  بعد از اتمام سقف سنوات مجاز تحصیلی،  2تبصرة 

، برای انتخاب واحد رسیدر هر مادة د 10ن شده در تقویم جامع دانشگاه یا احراز نمرة زیر اضافه تا موعد تعیی

 خواهد بود.مصوب هیئت رئیسة دانشگاه مجدد آنها ملزم به پرداخت شهریه براساس تعرفة 

و با تأیید استاد  تا موعد تعیین شده در تقویم دانشگاهی دیگر مقررات،تواند با رعایت دانشجو می  .2ماده

با احتساب در  نیمسال خود واحد های درسییه یک درس یا کلصرفاً نسبت به حذف اضطراری  راهنمای خود

  اقدام نماید. سنوات تحصیلی

 حضور دانشجو در تمام جلسات کالس الزامی است.  .3ماده

تنها با تشخیص موجه بودن آن درس جلسات غیبت داشته باشد،  16/3 اگر دانشجو در درسی بیش از  .4ماده

غیبت دانشجو از سوی شورای آموزشی دانشکده، حذف خواهد شد و در غیر این صورت نمرة صفر برای 

 آن درس ثبت خواهد شد.



واحد برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به  12در صورت حذف درس، رعایت حد نصاب تبصره. 

 شود.می شده و مشروطی آن نیمسال نیز محاسبه  تحصیلی وی محسوبعنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات 

 شورای آموزشی دانشکده است.  ،مرجع تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو در طول نیمسال تحصیلی  .5ماده

در   ف شده بنا به غیبت بیش از حد مجاز،های حذبعد از اتمام سقف سنوات مجاز تحصیلی ،درس . 6ماده

 انتخاب مجدد مشمول پرداخت شهریه خواهد بود.

، انجام تکالیف درس براساس حضور و فعالیت کالسی ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر  .7ماده

 گیرد.نیمسال و پایان نیمسال انجام می آموزشی ـ پژوهشی و نتایج امتحانات میان

 مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است.  .8ماده

شرط گزارش نمره از سوی . ، الزامی استبرگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس نظری و عملی  .9ماده

 ، شرکت دانشجو در آزمون پایان نیمسال است .استاد درس

درس را به دلیل عدم حضور  یک ، تنهاشجوبا درخواست و بنا به اراده دانتواند میآموزش دانشکده  .10ماده

 حذف نماید. و با در نظر گرفتن شرایط زیردر جلسه امتحان پایان نیمسال 

واحد تقلیل یابد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو  12اگر تعداد واحدهای دانشجو به کمتر از  .10-1

باقیمانده، مشروطی آن نیمسال نیز های در درس 12محسوب شده و در صورت کسب میانگین  کمتر از 

  محسوب خواهد شد.

 باشد.انتخاب مجدد درس حذف شده منوط به پرداخت شهریه می.10-2

 واحد درسی نخواهد بود. 17ل بعدی دانشجو مجاز به انتخاب بیش ار در نیمسا. 10-3

به  دانشجو خارج از ارادهدر صورت حذف دروس  دانشکده آموزشی خیص شورایتشبنا به   .11ماده

دانشجو ملزم به پرداخت عللی)ازجمله بیماری حاد و بستری شدن دانشجو یا حذف توسط گروه آموزشی.....( 



شهریه دروس حذف شده در انتخاب مجدد نخواهد بود. در این صورت اگر تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو 

.) حتی آن نیمسال بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجو حذف خواهد شدواحد تقلیل یابد،  8به کمتر از 

 داده و نمره قبولی گرفته باشد(امتحان  اگر چند واحد درسی را  در آن نیمسال

ذف آن، چه به بعد از اتمام سقف سنوات مجاز تحصیلی دانشجو، انتخاب مجدد درس جه به دلیل ح . 12ماده

 باشد.آن درس و چه برای ترمیم معدل، منوط به پرداخت شهریه میدلیل مردود شدن در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دوم

 کارشناسی ارشد

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت : 1ماده 

کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری در طول و پایان هر دانشجو در کالس، انجام تکالیف و نتایج آزمون 

 شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است.نیمسال تحصیلی انجام می

 ت.اس الزامی دوره پژوهشی و آموزشی هایفعالیت دیگر و درسی هایهبرنام تمامی در دانشجو حضور :2 ماده

 صفر س،در آن در دانشجو ةنمر صورت این غیر در کند، تجاوز سه جلسهاز  نباید سدر هر در دانشجو غیبت

 .شودمی محسوب

 آموزشیشورای  نظر از و باشد مجاز حد از بیش س،در یك در دانشجو غیبت که صورتی در : تبصره

 این در. شودمی حذف دانشجو انتخابی هایدرس ةمجموع از درس آن شود، داده تشخیص موجه ،دانشکده

 برای تحصیل طول نظر از نیمسال آن و نیست الزامی نیمسال آن در واحد 8 نصاب حد رعایت صورت

 شود.شده و مشروطی آن نیمسال نیز محاسبه می محسوب کامل نیمسال یك دانشجو

)در درس یكدانشکده، امکان حذف  آموزشی در شرایط خاص، با نظر گروه مربوط و تصویب شورای: 2ماده

با  یك نیمسال تحصیلی واحد کمتر باشد( یا تمام دروس 8های باقیمانده نباید از واحداین صورت تعداد 

درخواست کتبی دانشجو و تایید دانشکده مربوط، مطابق تقویم آموزشی دانشگاه و با رعایت و احتساب در 

 .پذیر استسنوات تحصیلی امکان

 .ودشمی رسد آن در صفر ةنمر ثبت موجب ،درس هر نیمسال پایان امتحان در غیبت :3 ماده 

درس را به دلیل عدم حضور  یک ، تنهابا درخواست و بنا به اراده دانشجوتواند آموزش دانشکده می :4ماده

 در جلسه امتحان پایان نیمسال و با در نظر گرفتن شرایط زیرحذف نماید. 



 

واحد تقلیل یابد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو  8اگر تعداد واحدهای دانشجو به کمتر از  :4-1

های باقیمانده، مشروطی آن نیمسال نیز در درس 14محسوب شده و در صورت کسب میانگین  کمتر از 

 محسوب خواهد شد. 

 باشد.انتخاب مجدد درس حذف شده منوط به پرداخت شهریه می:4-2

 واحد درسی نخواهد بود. 10ل بعدی دانشجو مجاز به انتخاب بیش ار در نیمسا: 4-3

به عللی)ازجمله  خارج از اراده دانشجودر صورت حذف دروس  تشخیص شورای دانشکدهبنا به : 5ماده

دانشجو ملزم به پرداخت شهریه دروس بیماری حاد و بستری شدن دانشجو یا حذف توسط گروه آموزشی.....( 

 6حذف شده در انتخاب مجدد نخواهد بود. در این صورت اگر تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو به کمتر از

واحد تقلیل یابد، آن نیمسال بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجو حذف خواهد شد.) حتی اگر چند 

 داده و نمره قبولی گرفته باشد(ان امتح واحد درسی را  در آن نیمسال

 

 

 

تبصره( در  1ماده و  5 شاملتبصره و فصل دوم  3ماده و  12 شاملنامه در دو فصل )فصل اول این شیوه

برای تمامی دانشجویان  971جلسه شورای آموزشی دانشگاه تصویب شد و از نیمسال  شانزدهمیننهصدو

 االجرا است.نامه الزممشمول این شیوه


