
 نام نويسي مشروط

  ،درغيراينصورتباشد،12 كمترازميانگين نمرات دانشجودر هيچ نيمسال تحصيلي نبايد-27ماده 

 .نام نويسي دانشجو درنيمسال بعد،به صورت مشروط خواهد  بود

 

 اطالع دهدوبودن دانشجورا هربار به وي كتبأ موظف است موضوع مشروط   هردانشگاه:تبصره

  ار به وي ازطرفــــبااين وصف قصوردراخط   .ونده دانشجوضبط نمايد يك نسخه ازآن رادرپر

 . دانشگاه ويا اظهار بي اطالعي دانشجو ازاين امر،مانعي دراجراي مقررات نخواهدبود

 

 ال تحصيليـــــــــــــــــدانشجويي كه مشروط نام نويسي مي كند،جز درآخرين نيمس -28هماد

 .آن نيمسال رانداردواحددرسي در14حق انتخاب بيش از

 

 اخراج دانشجوي مشروط

  دانشجو در دوره هاي كارشناسي وكارشناسي ارشد پيوستهميانگين نمرات درصورتي كه-29ماده

 نيمسال متناوب ودر دوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال 4درسه نيمسال متوالي يا 

 رومــــرهرمرحله اي كه باشد،  ازادامه  تحصيل محباشدد12كمترازتحصيلي، اعم ازمتوالي يامتناوب،

 . مي شود

دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد، ازادامه تحصيل دردوره كارشناسي -30ماده 

 ت ـــوفقي با ممحروم مي شود،درصورتي كه واحدهاي مقطع پايين تررشته مربوط راتاسقف مجاز،

 نباشد، مي تواندبارعايت سايرضوابط مربوط،12اكمترازگذرانده باشدوميانگين كل اودراين واحده

 .مدرك مرسوم مقطع پايين تر رادرآن رشته دريافت كند

 درصورتي كه رشته تحصيلي دانشجو درمقطع پايين تر وجود نداشته باشدوآن رشته فاقد:تبصره 

  به يكي ازرشته هاي موجــــودبرنامه مصوب باشد،دانشجو مي تواند بانظر گروه آموزشي مربوط،

 نزديك به رشته تحصيلي خود، درمقطع پايين تر،درآن دانشگاه يادانشگاه ديگر،تغغيررشته دهــدو

 .پس ازتطبيق واحدهابارشته جديدوگذراندن واحدهاي كمبود، درآن مقطع فارغ التحصيل شـــود

 .آموزشي دانشگاه پذيرنده استبديهي است كه تطبيق واحدها وتعيين دروس كمبود، برعهده گروه 

 

دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش ازحد،ازادامه تحصيل محروم مي شــــــــود، -31ماده 

 مي تواند براي تحصيل مجــــــدد،درصورت انجام يالغوتعهداتي كه دردوران تحصيل سپرده است،



 .دامه تحصيل دهدودرصورت قبولي دررشته موردعالقه خودا.درآزمون سراسري شركت كند

 دانشگاه پذيرنده مي تواند،واحدهائي را كه دانشجو دررشته قبلي گذرانده است،با برنامه رشته 

 .جديدتطبيق داده وطبق ضوابط اين آيين نامه بعضي ياتمام آن رابپذيرد

 شمول آيين نامه به دوره كارشناسي ارشد پيوسته

 طول تحصيل تاسقف واحدهاي قابلدانشجوي دوره كارشناسي ارشدپيوسته، در-32ماده 

 تابع مقررات اين آيين نامه استوددروس تخصصي،پــروژه ) 140تا135(قبول دوره كارشناسي 

 وپايان نامه كه دربرنامه مصوب باعالمت ستاره مشخص شده اندتابع آيين نامه كارشناسي ارشد

 .ناپيوسته خواهدبود

 


