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فصل دوازدهم آیین نامه آموزشی :فراغت از تحصیل

تاریخ بازنگری:

ماده  -67میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل  12باشد تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک
کاردانی ،کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپیوسته دریافت کند .در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو از  12کمتر باشد
چنانچه از نظر طول مدت تحصیل مانعی نداشته باشد می تواند حداکثر تا  20واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از 12
قبول شده است در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ،در یک نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی پیوسته ،در دو
نیمسال تحصیلی مجددا انتخاب و آن دروس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید .در این صورت نمرات دروس تکراری
عالوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.
تبصره  :1در صورتی که دانشجو مطابق مفاد ماده  67دروس تکراری را اخذ نماید و در امتحان آن دروس مردود شود ،چنانچه
پس از احتساب کلیه نمرات قبولی ،ردی و تکراری میانگین کل وی به  12رسیده باشد ،قبولی قبلی او در آن درس مالک عمل
است و دانشجو می تواند فارغ التحصیل شود .در صورتی که میانگین کل وی به  12نرسیده باشد ،چنانچه دانشجوی مقطع کاردانی
و کارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته باشد ،دانشجو
در ان درس مردود است و علیرغم این که قبال در ان درس نمره قبولی کسب نموده باید مجددا آن درس را با رعایت مفاد ماده
 67تکرار نماید.
تبصره  :2دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علیرغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین
کل نمرات خود را جبران نماید در صورتی که مقطع تحصیلی او کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم و اخراج
می شود و صورتی که در مقطع کارشناسی پیوسته باشد بر اساس ماده  31و تبصره های آن اقدام می گردد.
ماده  -68دانشجویی که کلیه واحد های درسی یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه
مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.
تبصره  :1تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزی است که آخرین نمره درسی وی توسط استاد به اداره آموزش دانشکده تحویل
می شود.
تبصره  :2با توجه به تبصره  1و رعایت دقیق مفاد ماده  25ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال ،زمان خاصی را برای اعالم
فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد.
تبصره  :3قید کلمه شبانه در مدارک فراغت از تحصیل دانش آموختگان دوره های شبانه الزامی است.

