
 باسمه تعالي

 نكات مهم آيين نامه آموزشي مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

 مربوط به دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته

 و پس از آن 1393-94ورودي آزمون سراسري سال تحصيلي 
 

 نماييد . (    )  نامه را تاييد  مقتضي است موارد ذيل را به دقت مطالعه و سپس در سيستم جامع آموزش رويت مفاد آيين ،  دانشجوي عزيز

 رد مندرج در آيين نامه آموزشي مي توانيد به اداره آموزش محل تحصيل خود مراجعه كنيد . ادر ضمن در صورت نياز به اطالعات بيشتر و ساير مو

 

 نام پرديس / دانشكده :                     نام و نام خانوادگي دانشجو :                      رشته :                   شماره دانشجويي :

 (  15: ) ماده سنوات تحصيلي       -1 

 از بدو ورود مي باشد .  (نيمسال  8سال )  4حداكثر تعداد سنوات تحصيلي مجاز دانشجو  -

هزينهه ازهزاي     استت . در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه سنوات دانشجو حداكثر تا دو نيمسال قابل افزايش  -

 سنوات طبق تعرزه مصوب هيات امناء دانشگاه تهران از دانشجويان دوره روزانه ) مشمول آموزش رايگان ( دريازت مي شود .

 از ادامه تحصيل محروم مي شود . ، وي در صورت عدم دانش آموختگي دانشجو در سنوات اضافي 

 و تبصره آن (  19: ) ماده مشروطي       -2 

محسوب مي گتردد   دانشجوي مشروطدر آن نيمسال احراز نمايد ،  12/-معدل كمتر از نيمسال تحصيلي يك دانشجو در  چنانچه -

واحدهاي با بايد بالفاصله  و دشو، محروم از تحصيل مي  باشدنيمسال متوالي يا متناوب  3تعداد سنوات مشروطي بي  از اگر . 

 دانشگاه تسويه نمايد . 

 (  7: ) ماده واحد انتخابي در هر نيمسال داقل و حداكثر تعداد ح       -3 

  انتخاب نمايد .واحد درسي  20واحد و حداكثر  12حداقل  دانشجو در هر نيمسال الزم است -

 (  29: ) ماده معدل كل       -4 

  12/-حهداقل  در مقطه  رشهته قبهولي    براي دان  آمهوختگي  دانشجو معدل كل  به شرط گذراندن كليه دروس دوره تحصيلي ، -

 مي باشد . 

 (  17ضور دانشجو در كالس هاي درس : ) ماده ح      -5 

 حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره هاي حضوري الزامي است .  -

شتجو بته   جلسات يا در جلسه امتحان پايتان نيمستال آن درس بي تت كنتد ، چنانچته بي تت دان       سه / شانزدهماگر دانشجو بيش از  -

و در صورت موجته تشتخيص دادن آن    غيرموجه تشخيص داده شود براي آن درس نمره صفرتشخيص شوراي آموزشي دانشگاه 

 درس حذف مجاز مي گردد .  

 ذف دروس به علت بيماري ح       -6 

پايان نيمسال تحصيلي در طول نيمسال تحصيلي يا جلسه امتحان حذف درس به دليل بيماري باشد درخواست دانشجو براي چنانچه  -

درخواسهت حهذف آن را   دانشتجو  وسي كته  ردر اين صورت درس يا د، آيين نامه كميسيون پزشكي دانشگاه الزامي است  رعايت

 توستط مربتوط  گتواهي پزشتك   و بته شترط تاييتد     و آيين نامه كميسيون پزشكي دانشگاه تههران  با رعايت كامل مقررات، دارد

 مي گردد . درس اقدام پزشكي حذف ، كميسيون پزشكي دانشگاه 

 ) ذكور (: دانشجوي مشمول ويژه نظام وظيفه تحصيلي معازيت درخواست        -7 

 فرم مربوط را از سيستم جامع آمتوزش دانشتگاه  پس از ثبت نام اوليه در اولين نيمسال تحصيلي دانشجوي ذكور مشمول موظف است 

 مراجعه نمايد . 10به پليس +  اخذ و

  و اطالع و رويت خود را تاييد مي كنم . طالب زوق را به دقت مطالعه كرده و نسبت به مفاد آنها آگاهي يازتم اينجانب م

 اريخ رويت :ت                                                                       
 تاييد


