دانستنی های مهم و کاربردی در زمینه امور آموزش دانشگاه

نکته :دانشجویان موظفند در صورت تغییر آدرس یا شماره تلفن مراتب را بالفاصله به
آموزشکده اطالع دهند تا در مواقع ضروری با آن ها مکاتبه یا تماس گرفته شود.
منع تحصیل همزمان

 -1دانشجو به صورت همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته در یک یا
چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی (تمام وقت یا پاره وقت) را ندارد و در صورت تخلف،
از ادامه تحصیل بازمانده و سوابق تحصیلی وی باطل اعالم می شود و دانشجو موظف به
پرداخت هزینه انصراف خواهد بود.
-2کسانی که در آزمون دانشگاه ها پذیرفته می شوند تنها در صورتی حق ثبت نام دارند که
اصل مدرك پیش دانشگاهی خود را اخذ نموده و ارائه نمایند .
تعداد واحد های درسی

 -3تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی نباید از  12واحد کمتر و از  20واحد
بیشتر باشد.
 -4دانشجویی که در یک ترم مشروط گردد (کسب معدل زیر  )12در ترم بعد حق انتخاب
بیش از  14واحد درسی را نخواهد داشت.
 -5اگر معدل نمرات دانشجو در یک نیمسال  17یا بیشتر باشد برای ترم بعدی می تواند تا 24
واحد درسی انتخاب نماید.
 -6دانشجو موظف است حداکثر یک هفته پس از انتخاب واحد پس از تسویه حساب با امور
دانشجویی پرینت دریافت نماید و در صورت وجود مشکل بالفاصله به آموزش اطالع دهد
در غیر این صورت مسئولیت آن به عهده دانشجو می باشد.

درس وصایا و قرائت و روخوانی قرآن کریم

 -7دانشجو در هر ترم می تواند عالوه بر سقف مجاز واحد های انتخابی دروس وصایا و
روخوانی قرآن کریم را نیز اخذ نماید.

 -8حداقل نمره قبولی درس آشنایی با قرآن  12می باشد.
 -9اخذ واحدهای وصایا و روخوانی قرآن کریم در نوبت اول رایگان (بدون اخذ شهریه) می
باشد اما در صورتی که دانشجو نتواند نمره قبولی کسب کند اخذ مجدد آن ها مشمول
پرداخت شهریه خواهد بود.
حضور و غیاب دانشجویان

 -10حضور د انشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت موجه
دانشجو در هر درس نظری از ، 4/17عملی و آزمایشگاهی از  2/17و کارآموزی و کارآموزی
در عرصه از  1/10مجموع ساع ات آن درس نباید تجاوز کند ،در غیر اینصورت نمره دانشجو
در آن درس صفر محسوب می شود .
 -11غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است
و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد  .تشخیص موجه بودن
غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است .
 -12برای درسی که واحدهای تئوری – عملی دارند در صورتی که دانشجو در جلسه امتحان
شرکت نکند درس مورد نظر صفر خواهد شد و نمره بخش عملی بال اثر خواهد بود.
حذف کلیه واحد های انتخابی

 -13در صورتی که دانشجو قادر به ادامه تحصیل در یک نیمسال نباشد باید حتماً تا دو هفته
قبل از پایان ترم درخواست کتبی خود را تسلیم امور آموزش نماید به تشخیص شورای
آموزشی واحدهای آن ترم حذف و آن نیمسال به عنوان مرخصی تحصیلی برای او محسوب
می گردد.
 -14چنانچه دانشجو در هیچ یک از امتحانات پایان ترم شرکت نکند تمام واحدهای ترم
مزبور حذف خواهد شد (حذف ترم) اما شهریه های ثابت و متغیر دروس اخذ می گردد.
مرخصی تحصیلی

-15دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دو نیمسال متوالی یا متناوب
از مرخصی تحصیلی استفاده کند(دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک نیمسال ).

 -16تقاضای استفاده از مرخصی تحصیلی حتماً بایدبه صورت کتبی ،حداقل دو هفته قبل از
شروع نام نویسی هر نیمسال  ،توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.
 -17مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب
می شود.
-18عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی به عهده دانشجو می باشد .
 -19اعطای هر نوع مرخصی تحصیلی مشمول پرداخت شهریه ثابت خواهد بود.
انصراف از تحصیل

 -20دانشجو در صورت تمایل میتواند درخواست انصراف از تحصیل خود را شخصاً به اداره
آموزش دانشگاه تسلیم نماید.
-21دانشجویی که درخواست انصراف از تحصیل می کند باید هزینه انصراف را بپردازد.
 -22دانشجو مجاز است فقط برای یکبار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال
تقاضای انصراف خود را پس بگیرد .
 -23پس از انقضای مهلت مقرر حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن
حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد .
نمره قبولي:
 -24حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی  10و کارآموزی و کارآموزی در
عرصه  12می باشد.
 -25حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد  12می باشد و واحدهایی را که
دانشجو در دانشگاه مقصد بانمرة کمتر از  12گذرانده است باید مجدداً بگذراند.
 -26در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال
تحصیلی ,اعم از متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا  4نیمسال
.متناوب ,کمتر از  12باشد در هر مرحله ای از دوره که باشد ,از ادامه تحصیل محروم می شود

