
 واحدهای درسی و طول مدت تحصیل: بخش چهارم
 : های تحصیلی به شرح زیر است حدهای درسی الزم برای گذراندن هر یک از دورهتعداد وا -9ماده 

 واحد 031تا  031: های فنی و مهندسی کارشناسی پیوسته غیر از رشته  های دوره 

 واحد 041تا  031بین : های کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی دوره 

 واحد  61تا  76: های کارشناسی ناپیوسته دوره 

واحد درسی طبق برنامه اعالم شده توسط گروه  21و حداکثر  02سال تحصیلی حداقل  تواند در هر نیم هر دانشجو می -01 ماده

 .واحد است 7و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی  ریزی آموزشی انتخاب کند برنامه

واحد درسی را انتخاب  04در نیمسال تحصیلی بعد حداکثر تواند  باشد، می 02 اگر میانگین نیمسال دانشجویی کمتر از: 0تبصره 

 .کند

واحد درسی را با رعایت  24 نیمسال تحصیلی بعد حداکثر تواند در باشد، می 06حداقل  اگر میانگین نیمسال دانشجویی: 2تبصره 

 .نیازهای مربوط انتخاب کند پیش

به شرط احراز حتی اگر مشروط باشد و  ،واحد باقی داشته باشد 24 در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر: 3تبصره 

 .مانده را در یک نیمسال تحصیلی انتخاب کند تواند تمامی واحدهای باقی می 01 میانگین کل حداقل

 .واحد انتخابی معاف است 02 در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط حداقل: 4تبصره 

تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی  واحد درسی باقی مانده باشد، می 8در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر  :1 تبصره

 .انتخاب نماید

 02به هر دلیلی نباید کمتر از ( به جز آخرین نیمسال تحصیلی)واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی : 7تبصره 

ر صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال، بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو د. واحد درسی باشد

واحد درسی برسد، این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وی  02به کمتر از ( به تشخیص مؤسسه)

وطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال اما به منظور بررسی وضعیت مشر)شود،  محسوب می

 .(بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد

تواند  نظر دانشگاه و استاد مربوط می درس باقی مانده داشته باشد، با دوتحصیل تنها  صورتیکه دانشجو برای فراغت از در :6 تبصره

 .رس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراندددو امتحان آن 

واحد اخذ  24و مشروطی تا ( نباشد 01کمتر از )تواند صرفنظر از معدل کل  در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می: 8تبصره 

 .نماید

خام آزمون سراسری وی در های کارشناسی و در هر رشته تحصیلی که حسب مورد نمره  دانشجوی پذیرفته شده در دوره -00ماده 

یک یا چند درس یا میانگین دیپلم نظام قدیم یا مدرک پیش دانشگاهی وی از حد نصاب تعیین شده به شرح زیر کمتر باشد، 

نیاز  های پیش کند به عنوان درس آموزشی مربوط تعیین می موظف است حسب نیاز رشته تحصیلی، درس هایی را که گروه

 :های مندرج در برنامه مصوب بگذراند دانشگاهی عالو ه بر درس

 -0تبصره 



 
پذیرفته شدگان مشتمل بر نمره  سازمان سنجش آموزش کشور، موظف است پس از اعالم نتایج آزمون ورودی،کارنامه -2تبصره 

 .دهای ذیربط قرار ده یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاه آنها را در هرم خا

مانند دروس دانشگاهی تابع مقررات  هر حیث،از  ها، نها در دانشگاهآارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای  -3تبصره 

 .آموزش عالی است

، ونمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشج -4تبصره 

 .ثیر داردأشروطی، قبولی یا ردی دانشجو نیز تشود و در م محاسبه می

 .سسه نمره نقطه وسط حد نصاب مالک انتخاب دروس پیش نیاز استمؤدر این  -1تبصره 

نیاز دانشگاهی را انتخاب کرده باشد، یک  های پیش واحد از درس 7به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویی که حداقل  -7 تبصره

 .شود نیمسال تحصیلی افزوده می

 . سال است 4های کارشناسی پیوسته  سال و در دوره 2های کارشناسی ناپیوسته  رهوحداکثر مدت مجاز تحصیل در د -02ماده 

دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی : تبصره

 .چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. دهدپیوسته، مدت مجاز تحصیل را افزایش 

شود، مطابق مصوبات  های غیرحضوری که منتهی به مدرک تحصیلی می تواند در دوره دانشجوی مشمول این آیین نامه می-03ماده 

 .مربوط به صورت همزمان تحصیل کند

دادهای درخشان بر اساس مصوبات شورای هدایت استعدادی درخشان وزارت انجام تحصیل همزمان دانشجویان استع: تبصره

 .شود می

 تحصیل همزمان برای دانشجویان ممتازامکان 
http://www.msrt.ir/sites/ddstu/Lists/List1/Attachments/39/hamzaman1.pdf 

 

  


