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اهم مقررات وآیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی مصوب  1397/08/12شورای دانشگاه
(برای ورودیهای سال تحصیلی  97به بعد)

تعاریف:
.1

دانشجو :فردی است که در یکی از دورههای آموزش عالی برابر ضوابط معین ،پذیرفته شده،
ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل است.

.2

حضوری :شیوه ای از پذیرش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیتهای تحصیلی
دانشگاه شرکت میکند.

.3

نیمسال تحصیلی :بازه زمانی تعیین شده که شامل  16هفته آموزش و  2هفته امتحانات
پایانی است.

.4

واحد درسی :ارزش مقدار درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری  16ساعت ،عملی یا
آزمایشگاهی  32ساعت ،کارگاهی یا عملیات میدانی (بازدید علمی)  48ساعت ،کارورزی یا کار
در عرصه  64ساعت و کارآموزی  120ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا بازه تابستانی
است و طبق برنامه درسی مصوب اجرا میشود.

.5

مرخصی تحصیلی :مدت زمان مشخصی که دانشجو برابر ضوابط معین ،به طور موقت به
تحصیل اشتغال ندارد.

.6

رشته تحصیلی :یک شعبه فرعی از شاخه های علمی که به لحاظ موضوع دارای قلمرو
مشخص و متمایز از سایر شاخههای علمی است و به احراز دانش تخصصی ،مهارت یا کارآمدی
معینی میانجامد.

.7

کارشناسی پیوسته :دوره تحصیلی پس از دوره متوسطه است که فرد پس از اخذ دیپلم و
گذراندن دوره پیشدانشگاهی (در نظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی) به آن وارد میشود و
با گذراندن حداقل  130واحد درسی طبق برنامه مصوب ،به دریافت مدرک کارشناسی نائل
میشود.

.8

دانشآموخته :فردی است که یکی از رشتههای دورههای تحصیلی مصوب را با موفقیت به
پایان رسانده و برابر ضوابط معین ،گواهی یا مدرک تحصیلی مربوطه را دریافت کرده است.

مواد عمومی واختصاصی دوره کارشناسی پیوسته:
.1
 .2آموزش رایگان برای هر دانشجو ،در هر دوره تحصیلی صرفاً یکبار امکانپذیر است.
 .3حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس دورههای تحصیلی حضوری ،الزامی است.
آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است.

تبصره  .1اگر دانشجو به هر دلیلی در درسی بیش از  3/16جلسات کالس و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال
همان درس غیبت کند ،نمره آن درس ،صفر خواهد شد.
تبصره  .2در شرایط خاص ،حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید شورای
آموزشی دانشکده و تصویب شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال و با
احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است.
 .4مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته  8نیمسال یا  4سال است.
تبصره  .1دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب کمیسیون بررسی موارد خاص حداکثر دو نیمسال
برای دوره کارشناسی پیوسته ،مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد .چنانچه دانشجو در این مدت
دانشآموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
تبصره  .2دانشجو میتواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ،حداکثر دو نیمسال از مرخصی با
احتساب در سنوات تحصیلی با تایید شورای آموزشی دانشکده استفاده کند.
تبصره  .3تقاضای مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات باید به صورت کتبی ،حداقل دو هفته قبل از شروع
هر نیمسال تحصیلی ،توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده تسلیم گردد.
تبصره  .4مدّت مجاز مرخصی زایمان ،دو نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.
تبصره  .5مدّت مجاز مرخصی پزشکی ،در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و کمیسیون بررسی موارد خاص
دانشگاه ،حداکثر دو نیمسال تحصیلی بدون احتساب درسنوات تحصیلی است.
تبصره  .6بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند مأموریت همسر یا والدین و )...حداکثر تا دو نیمسال
تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز ،در اختیارکمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است.
تبصره  .7دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل ،باید در خواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به
اداره آموزش دانشکده تسلیم کند.
تبصره  .8ثبتنام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی"،محروم از تحصیل" محسوب میشود و موجب قطع
رابطه تحصیلی دانشجو با دانشگاه میگردد،
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 .5انتخاب حداقل  12واحد و حداکثر  20واحد درسی در هر نیمسال برای دانشجو الزامی است .حداکثر
واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان  6واحد درسی است.

 .6نمره ارزشیابی هر درس به صورت عددی از صفر تا  20محاسبه میشود و حداقل نمره قبولی در هر
درس  10و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  12است و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر
نیمسال تحصیلی کمتر از  12باشد ،آن نیمسال ،مشروط تلقی میشود .سقف مجاز مشروط اعم از متوالی
یا متناوب ،در دوره کارشناسی پیوسته  3نیمسال است.

تبصره  .2چنانچه واحدهای باقیمانده دانشجو در نیمسال آخر جهت دانشآموختگی ،حداکثر  24واحد درسی
باشد ،در صورت داشتن میانگین کل نمرات باالی  ،10حتی در صورت مشروطی نیمسال قبل،
میتواند واحدهای باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب نماید.

تبصره  .1دانشجوی مشروط ،جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از  14واحد درسی در نیمسال
بعدی را ندارد.

تبصره  .1اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل  17باشد ،در اینصورت دانشجو با تأیید گروه
آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد میتواند حداکثر تا  24واحد درسی اخذ نماید.

تبصره  .3در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  8واحد درسی دانشآموخته شود با تأیید گروه
آموزشی ،میتواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.
تبصره  .4دانشجو نمی تواند همزمان از هر دو تبصره  2و  3این ماده استفاده کند.
تبصره  .5در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانشآموختگی حداکثر دو درس نظری
داشته باشد ،با تأیید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال میتواند دروس را به
صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.
تبصره  .6دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی ،فقط در مهلت حذف و اضافه مطابق با تقویم آموزشی
دانشگاه ،حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود
را با دو درس دیگر جابهجا نماید ،مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی بیشتر یا کمتر از حد
نصاب نگردد.
تبصره  .7دانشجو میتواند در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال ،صرفاً یک درس
نظری و یا یک درس نظری -عملی را با تأیید استاد درس و گروه آموزشی حذف کند به شرط آنکه
تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از  12واحد نشود.
تبصره  .8در شرایط خاص ،مانند فوت بستگان درجه اول یا بیماری با ارائه مستندات الزم و تایید پزشک و یا
مشاور معتمد دانشگاه ،حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست دانشجو و تایید
شورای آموزشی دانشکده ،قبل از شروع امتحانات و یا با تایید کمیته غیبتها در پایان همان نیمسال
بعد از غیبت در امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است.

تبصره  .2در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دورههای کارشناسی پیوسته در  3نیمسال متوالی یا متناوب
کمتر از  12باشد در هر مرحلهای که باشد ،از ادامه تحصیل محروم میشود.
 .7در صورتیکه دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل  68واحد درسی
را (شامل حداکثر  10واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) با نمره قبولی بگذراند و میانگین
کل واحدهای اخذ شده وی  12یا باالتر باشد ،میتواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند.
در غیر اینصورت به چنین دانشجویی و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل فقط یک
گواهی ،مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده ،داده خواهد شد.
تبصره :مدرک کاردانی حسب تقاضای مستند دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته
یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو ،صادر میشود.
 .8مالک دانشآموختگی برای دوره کارشناسی پیوسته ،گذراندن کلیه واحدهای دوره و داشتن
میانگین کل حداقل  12در پایان دوره است.
تبصره :چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از  12باشد تنها
یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده میشود تا با اخذ مجدد حداکثر
 20واحد از درسهایی 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 ادامه تحصیل
محروم میشود.

برای آگاهی از سایر مقررات آموزشی مقطع کارشناسی و آیین نامه استعدادهای
درخشان و پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد و ...به سایت معاونت
آموزشی به آدرس  www.edu.atu.ac.irمراجعه نمائید.

