
 

 

و بعد  39ورودی های  افزایش مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوستهاجرایی دستورالعمل 

 از آن

مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته آیین نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  15برطبق ماده 

با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر همین ماده، دانشگاه اختیار دارد  2می باشد. برطبق تبصره  چهارسال

برهمین اساس، شورای آموزشی برای دوره کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد.  دو نیمسال

 دانشگاه برای افزایش مدت مجاز تحصیل، دستورالعمل زیر را به تصویب رساند.

 

 گذرانده باشد: واحد 08حداقل در صورتی که دانشجو  -1

صادر  صدور مجوز ادامه تحصیل توسط مدیر امور آموزشی دانشگاه ،باشد 12 حداقلالف( در صورتی که معدل 

 می گردد.

 بعدیبرای نیمسال های  واحد را بگذراند ادامه تحصیل ایشان 11حداقل تبصره( در صورتی که در هر ترم 

 باشد.بالمانع می

صدور با  برسد 12در صورتی که با حذف درس یا دروس به معدل باالتر از  ،باشد 12اگر معدل کمتر از  ب(

   گردد.می دانش آموخته مدرک کاردانی 

 گذرانده باشد:واحد   73-78 تعداد در صورتی که دانشجو -2

 :باشد 21معدل حداقل  -

می  طرف مدیر امور آموزشی داده از مجوز ادامه تحصیل  تغییر رشته داده باشددانشجو الف( در صورتی که 

 شود.

واحد را بگذراند ادامه تحصیل ایشان برای نیمسال های بعدی  11تبصره( در صورتی که در هر ترم حداقل 

 باشد.بالمانع می

 گردد.می دانش آموخته  صدور مدرک کاردانیبا  نباشد،تغییر رشته ای دانشجو که ب( در صورتی 



 

 

 :باشد 21 کمتر ازمعدل  -

با صدور مدرک کاردانی دانش آموخته  ،برسد 12رس یا دروس به معدل حداقل حذف د ی که بادر صورت الف(

 می گردد.

صدور مجوز ادامه تحصیل برای یک نیمسال تا با اخذ ، با حذف دروس 12ب( در صورت عدم کسب معدل 

نی دانش آموخته می و با صدور مدرک کاردا برسد 12معدل به باالی ، 12زیر مجدد دروس گذرانده شده 

  گردد.

 ه باشد:گذراندواحد  93-11 در صورتی که دانشجو -9

به دانشجو یک نیمسال فرصت داده می شود تا دروس مورد نظر برای اخذ مدرک کاردانی را بگذراند. بعد از 

گذراندن دروس در صورت عدم موفقیت در . گذراندن تعداد واحد الزم، به ایشان مدرک کاردانی اعطا می گردد

 از تحصیل محروم می گردد.

و فقط گواهی  از ادامه تحصیل محروم می شودگذرانده باشد  واحد 18زیر  در صورتی که دانشجو -4

 گذراندن تعداد واحد به دانشجو داده می شود.

تحصیلی بدون احتساب  از مرخصیدانشجو هشت نیمسال می باشد. در صورتی که واحدها ک محاسبه الم -1

بدون احتساب در سنوات انجام داده است، تعداد نیمسال های بدون ه یا حذف ترم کرداستفاده  در سنوات

 می گردد. ناحتساب در سنوات در تعداد نیمسال های مجاز تحصیل محاسبه 

شورای آموزشی دانشگاه مورد تصویب  11/1/1931مورخ   11تبصره در جلسه  2ماده و  5این دستورالعمل در 

 و بعد از آن قابل اجرا می باشد. 1939قرار گرفت و برای ورودی های 


