
 نشجوارزيابي پيشرفت تحصيلي دا

 معيارهاي ارزيابي

 

زيابي پيشرفت دانشجو درهردرس براساس ميزان وفعاليت در كالس ، انجام   تكاليف ار -20ماده 

درسي ونتايج امتحانات بين نيمسال صورت ميگيردواستاد هردرس مرجع ارزيابي دانشجودرآن درس 

 .است

 

 .ال براي هردرس الزامي است برگزاري امتحان پايان نيمس :تبصره 

 

پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است ونمرات دانشجو در هردرس به معيار ارزيابي -21ماده 

 . صورت عددي بين صفر تابيست تعيين ميشود

 

 :غيبت درامتحان

 است   هردرس به منزله گرفتن نمره صفر درامتحان آن درس امتحان   در غير موجه غيبت-15ماده 

 .موجه درامتحان هردرس موجب حذف آن درس مي گرددوغيبت 

تشخيص موجه بودن غيبت درجلسا ت درس ودر امتحان برعهده شوراي آموزشي دانشگاه -16ماده 

 .يا كميته منتخب آن شورااست

 

دانشجويي كه درهر يك از دروس الزامي مردود . است10حداقل نمره قبولي درهردرس -22ماده 

 در  بااين حال نمرات كليه دروس اعم ازقبولي و ردي . م به تكرار آن استشود،دراولين فرصت ،ملز

 .كارنامه دانشجوودر محاسبه ميانگين منظور مي شود

 

اگردانشجويي دريك درس اختياري مردود شد،به جاي آن درس ميتواندازجدول دروس -تبصره

 .انتخابي دربرنامه مصوب ،درس ديگري را انتخاب كند

 

 درس ناتمام

در موارد استثنايي،نمره تمرين دبيري ،كارآموزي وكارورزي، عمليات صحرايي، كاردر -23ه ماد

ودروسي كه دربرنامه آموزشي مصوب،توام با پروژه ارايه مي شود، درصورتي كه به تشخيص عرصه 



تمام تلقي استاد وتاييدگروه آموزشي مربوط،تكميل آنها درطول يك نيمسال تحصيلي ميسرنباشد،نا

 .نمره ناتمام بايدحداكثرتاپايان نيمسال بعدبه نمره قطعي تبديل گردد.ميگردد

 

 اعالم نمرات 

 روز پس از برگزاري 10استاد موظف است گزارش نمره نهايي هردرس را حداكثر ظرف -24ماده 

 .امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده ياواحدمربوط تسليم نمايد

را زش هر دانشكده يا واحد ذيربط درهردانشگاه موظف است نمرات دانشجويان اداره آمو-25ماده 

 دانشجويان  رسيدگي به اعتراضات از نيمسال وبعد  هر هفته پس ازبرگزاري آخرين امتحان حداكثردو

 .ورفع اشتباهات احتمالي، به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد

 .يرقابل تغييراستنمره پس ازاعالم به آموزش كل دانشگاه غ-تبصره

 

 ميانگين نمرات

درپايان هرنيمسال تحصيلي،ميانگين نمرات دانشجو درآن نيمسال وميانگين كل نمرات -26ماده 

 .دانشجو،محاسبه ودر كارنامه وي ثبت مي شود

براي محاسبه ميانگين نمرات، تعدادواحدهاي هردرس درنمره آن درس ضرب مي شود  :1تبصره 

 )اعم ازردي يا قبولي(تمام دروسي كه دانشجو براي آنها نمره گرفته استومجموع حاصل ضربها در

 .برتعدادكل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي شود

نمرات دروسي كه دانشجو در . تابستاني، به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شوددوره:2تبصره 

به همين نحو نمرات .شوددوره تابستاني مي گذراند،تنها درمحاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي 

وكسربودن واحدها خارج از اراده  ،  واحدانتخاب مي كند12 از در نيمسالي كه الزامأ كمتر ، دانشجو

اواست نيزماننددروس تابستاني درميانگين كل اومحاسبه مي شود، ولي آن نيمسال جزو حداكثرمدت 

 .مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهدشد

 


