پارهای از مفاد مهم آییننامه جدید آموزشی (ویژه دانشجویان ورودی سال  1931و به بعد)
******************************************************
ماده  .7دانشجو در هر نیمسال تحصیلی میتواند حددال

 11و حدداثرر  02واحدد درسدی

انتخاب ثند و حداثرر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان  6واحد است.
تبصره  :1اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حدال  17باشد ،در نیمسال تحصدیلی بعدد
میتواند حداثرر تا  01واحد درسی را اخذ نماید.
تبصره  :9در شرایطی ثه از تحصی دانشجو حداثرر  8واحدد درسدی بدالیماندده باشدد،
میتواند واحدهای مذثور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.
تبصره  :1واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی (به جزآخرین نیمسدال
تحصیلی) به هر دلیلی نباید ثمتر از 11واحد درسی باشد .در صورتی ثه واحدهای انتخدابی
یا بالیمانده دانشجو در پایان نیمسال ،بنا به دالئد موجده و خدار از اراده دانشدجو (بده
تشخیص « مؤسسه») به ثمتر از  11واحد درسی برسد ،این نیمسال به عنوان یک نیمسدال
تحصیلی ثام در سنوات تحصیلی وی محسوب میشود( ،اما به منظدور بررسدی وعدعیت
مشروطی یا ممتازی دانشجو ،نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسدال بعددی
دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد)
ماده  :8درصورتی ثه دانشجو برای فراغت ازتحصی تنها دو درس نظری بالیماندده داشدته
باشد ،میتواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
تبصره  :درصورتی ثه دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود ،سقف واحدد
نباید (بارعایت تبصره 9ماده  )7از  8واحد درسی تجاوز نماید.
ماده :19حداثرر مدت مجاز تحصی در دورههای ثاردانی و ثارشناسی ناپیوسته  0/5سال و
در دورههای ثارشناسی پیوسته ( 5پنج) سال است.
تبصدره  :اگدر دانشددجو در درسدی بددیز از

جلسدات و یدا در جلسدده امتحدان پایددان

نیمسال غیبدت داشدته باشدد ،باتشدخیص شدورای آموزشدی مؤسسده ،آن درس حدذ
میشود.
تبصره  :1نمره درس پس ازلطعی شدن ،غیرلاب تغییراست.
تبصره :دانشجویی ثه در یک یا چند درس نمره لبولی ثسب نکند ،چنانچه در نیمسال های
بعدی دروس فوق را با حدال نمره  11بگذراند ،نمره لبلی ازثارنامه دانشجو حذ میشود و
در معدل نیمسال فوق و ث محاسبه نخواهد شد.
ماده  :02حداثرر نیمسالهای مشروطی مجاز در دوره ثداردانی و ثارشناسدی ناپیوسدته دو
نیمسال و در دوره ثارشناسی پیوسته  9نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است .در مواردی
ثه معدل ث دانشجو 10یا باالتر باشد  ،در سقف سنوات مجاز می تواندد تدا زمدانی ثده در
نیمسالهای بعدی مشروط نشود ،به تحصی ادامده دهدد در غیدر اینصدورت ،از تحصدی
محروم میشود.

ماده  :00دانشجویان مشمول تحصی رایگان ،در صورت عدم ثسب نمره لبولی در هر درس
یا حذ درس ،برای انتخاب مجدد آن درس ،موظف به پرداخت هزینه مربوط مطابق تعرفده
مصوب هستند.
ماده  :09عدم ثبتنام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی (بدون ثسب اجدازه از «مؤسسده »)
انصرا از تحصی محسوب می شود.
تبصره :تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصی دانشجوی منصر از تحصی بدر عهدده
شورای آموزشی مؤسسه است.
ماده  :91به دانشجویی ثه ثلیه واحدهای درسی را بامیدانگین حددال  10گذراندده باشدد،
حسب مورد مدرک تحصیلی ثاردانی ،ثارشناسی پیوسته یدا ثارشناسدی ناپیوسدته ارائده
می شود.
تبصره :در صورتی ثه دانشجویی در طول مدت مجاز تحصی نتواند معدل ث خود را به 10
برساند ،تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حدداثرر  02واحدد از
دروس دوره ،میانگین ث دروس خود را به حدال  10برسداند و مددرک تحصدیلی دوره را
دریافت ثند در غیر اینصورت از تحصی محروم میشود.
ماده  :95این آیین نامه در  05ماده و  06تبصره در جلسه  829مورخ  31/5/8بده تصدویب
شورای برنامهریزی آموزش عالی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصدیلی1931 -30
به بعد و از تاریخ ابالغ الزماالجراء است و ثلیه آییننامهها و بخشنامههای مغایر با آن لغو و
بالاثر اعالم میشود.
اداره ث امور آموزشی دانشگاه سمنان

