بسمه تعال
دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری

شیوه نامه اجرائی آئین نامه مقطع کارشناسی

واحد خواهران

 .1ماده  " .1طول دوره"
طول دوره مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته چهار سال است.
تبصره -1دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداکثر دو نیمسال برای
دوره کارشناسی پیوسته مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد .چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود
از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
تبصره -2هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه از دانشجو دریافت می شود.
تبصره -3درخواست تمدید سنوات باید در قالب فرم مخصوص کمیسیون موارد خاص دانشگاه تنظیم شده
و به همراه مدارک و مستندات مربوط به واحد تحصیالت تکمیلی ارائه گردد
 .2ماده " – 2واحدهای درسی"
دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  12و حداکثر  20واحد درسی انتخاب کند .حداکثر واحد
مجاز انتخابی در دوره تابستان  6واحد درسی است.
تبصره -1اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل  17باشد ،در این صورت دانشجو با تأیید گروه
آموزشی در نیم سال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا  24واحد درسی اخذ نماید.
تبصره -2چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی حداکثر  24واحد درسی باقی داشته باشد،
به شرطی که میانگین کل وی باالی  10باشد ،می تواند تا  24واحد درسی اخذ نماید.
تبصره -3در شرایط خاص که دانشجو با گذران حداکثر  8واحد درسی دانش آموخته شود ،با تأیید گروه
آموزشی می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.
تبصره -4در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری
داشته باشد با تأیید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال می تواند دروس را به صورت معرفی
به استاد در آن نیمسال یا دروه تابستان بگذراند.
تبصره -5ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی انصراف از تحصیل محسوب می شود.
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 .3ماده " -3حضور و غیاب"
اگر دانشجو در درسی بیش از  3/16جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند ،چنانچه
غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود ،نمره آن درس صفر و در
صورت تشخیص موجه ،آن درس حذف می شود.
 .4ماده  " –4ارزشیابی تحصیلی"
حداقل نمره قبولی در هر درس  10و حداقل میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال  12میباشد.
تبصره -1دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های
بعدی درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند ،نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی در ریزنمرات
تحصیلی دانشجو فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین
نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
تبصره -2چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  12باشد ،دانشجو در آن نیمسال
مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعدی حداکثر می تواند تا  14واحد درسی انتخاب کند.
تبصره -3چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی پیوسته  3نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده
باشد از تحصیل محروم می شود.
تبصره -4مالک دانش آموختگی برای دوره کارشناسی پیوسته داشتن میانگین کل حداقل  12در پایان دوره
است.
تبصره -5چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذران تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از  12باشد،
تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر
 20واحد از درس هایی که با نمره کمتر از  12گذرانده است ،میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل
 12برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند ،در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود.
 .5ماده  " -5حذف درس"
در شرایط خاص حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو ( فرم کمیسیون موارد
خاص) و تأیید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر
است.
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تبصره -1دانشجو در صورت حذف یا عدم کسب نم ره قبولی در هر درس برای انتخاب مجدد آن درس ،در
صورتی که سنوات مجاز تحصیلی دانشجو تمام شده باشد ،موظف به پرداخت هزینه مربوط طبق مصوبه هیأت
امنای دانشگاه می باشد.
تبصره -2دانشجو می تواند در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال صرفاً یک
در س تظری را با تأیید گروه آموزشی حذف کند به شرط آنکه تعداد واحدهای باقی مانده دانشجو کمتر از 12
واحد نشود.
 .6ماده " -6مرخصی تحصیلی"
دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی
تحصیلی استفاده کند.
تبصره -1مدت مجاز مرخصی زایمان ،دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است
تبصره -2مدت مجاز مرخصی پزشکی در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی ،حداکثردو
نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.
تبصره -3بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات
مجاز ،در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است.
تبصره -4کلیه درخواست های مرخصی تحصیلی باید در قالب فرم مخصوص کمیسیون موارد خاص دانشگاه
تنظیم شده و به همراه مدارک و مستندات مربوط به واحد تحصیالت تکمیلی ارائه گردد.
تبصره -5هرگونه درخواست مرخصی باید قبل از شروع نیمسال تحصیلی موردنظر ارائه شود.
 .7ماده  " -7تغییر رشته یا گرایش ،مهمانی و انتقال"
الف -دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا
گرایش دیگر تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:
 -1وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه
 -2موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه
 -3کمتر نبودن نمره های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی ربط از نمره آخرین فرد
پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تأیید سازمان سنجش آموزش کشور
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 -4امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقی مانده
ب -مهمانی و انتقال دانشجو مطابق آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب وزارت علوم انجام می شود.
ج -انتقال تؤام با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط و با کسب موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد
فقط برای یک بار امکانپذیر است.
تبصره -کلیه درخواست های مهمانی و انتقال باید در قالب فرم مخصوص کمیسیون موارد خاص دانشگاه
تنظیم شده و به همراه مدارک و مستندات مربوط به واحد تحصیالت تکمیلی ارائه گردد.
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