***نکات مهم آموزشی مورد نیاز دانشجویان***
 -1حضور در کلیه جلسات کالسی الزامی بوده و دانشجو حق غیبت بیش از 3/16
در جلسات کالسی را ندارد .چنانچه غیبت دانشجو به دالیل غیرموجه بیش از حد مجاز
گردد ،آن درس حذف و نمره دانشجو صفر خواهد شد (صفر به دلیل غیبت بیش از
حد کالسی از کارنامه تحصیلی حذف نمیشود).
 -2چنانچه همه دانشجویان درس به دالیل غیرموجه کالسی را تعطیل نمایند ،ممکن
است آن درس برای کلیه دانشجویان حذف گردد.
-3شرکت در امتحان پایانترم الزامی بوده و غیبت در امتحان به منزله صفر میباشد (صفر
به دلیل غیبت در امتحان از کارنامه تحصیلی حذف نمیشود) .چنانچه غیبت در امتحان
به دالیل موجه باشد آن درس حذف خواهد شد.
 -4در شرایط اضطرار دانشجو میتوند یک درس غیرعملی را دو هفته مانده به امتحانات
(بر اساس تقویم آموزشی) مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از
حدنصاب نباشد و نیز استاد مربوطه تائید نماید ،با مراجعه به آموزش دانشکده حذف
نماید (حذف اضطراری یا تکدرس).
 -5چنانچه معدل دانشجویی در پایان نیمسال کمتر از  12باشد آن دانشجو مشروط تلقی
میشود و در نیمسال بعدی حق اخذ بیش از  14واحد را ندارد (دانشجوی ترم آخر از
رعایت تعداد  12واحد مستثنی میباشد).

 -6چنانچه دانشجویی  3نیمسال مشروط گردد ،اخراج تلقی میگردد و بازگشت به
تحصیل دانشجوی اخراجی مشمول قوانین کمیسیون موارد خاص میباشد.
 -7اگر معدل دانشجویی در پایان نیمسال  17و باالتر باشد ،معدل الف حساب میگردد و
در نیمسال بعد میتواند تا سقف  24واحد اخذ نماید.
 -8رعایت پیشنیاز برای کلیه دانشجویان الزامی بوده و چنانچه دانشجویی نتواند پیشنیاز
درس را با نمره قبولی بگذراند ،در نیمسالهای بعد حق اخذ آن درس را ندارد
(دانشجوی ترم آخر از رعایت پیشنیاز مستثنی می باشد).
 -9دانشجویانی که درخواست مهمانی به سایر دانشگاهها را دارند میتوانند درخواست
خود را از طریق سامانه نقل و انتقاالت پرتال امور دانشجویان که در اردیبهشت ماه هر
سال فعال می شود ،ثبت نمایند تا در شورای مربوطه بررسی گردد .دانشجویانی که
درخواست مهمانی دارند باید دارای معدل کل باالی  13بوده و نیز موارد خاص مطرح
شده در سامانه در مورد آنها صدق نماید .ثبت درخواست به منزله موافقت با آن نمیباشد.

