
 

 دانشگاه بیزجند  کارشناسی دورهآموسشی  نامهآئیننامه اجزایی و شیوهخالصه 

 

اس داًطجَ  تحػیلی)جْت راٌّوایی یىی اس اساتیذ هزتثظ تا رضتِ تحػیلی داًطجَ است وِ در تذٍ ٍرٍد تَسظ گزٍُ آهَسضی  استاد راهنما: -1

 ضَد.تؼییي هی( آهَختگیتذٍ ٍرٍد تا سهاى داًص

تزم است. ًیوسال ّفتِ اهتحاًات پایاى 2ٍ  یّفتِ آهَسض 16ّز یه اس دٍ ًیوسال تحػیلی تْارُ ٍ پائیشُ هطتول تز  تحصیلی:های نیمسال -2

 عیتز اساس هػَتِ ضَرای آهَسضی داًطگاُ، درٍس لاتل اخذ  ّفتِ اهتحاًات پایاًی است. 1ّفتِ آهَسش ٍ  6هطتول تز ًیش فطزدُ تاتستاى 

در ضوٌاً  ّا است.ٍلتی ٍ تطزط تزگشاری والسّای دّای دیگز هحذٍد تِ درٍس ػوَهی ٍ پایِ ٍ غزفاً در داًطگاًُطگاًُیوسال تاتستاى در دا

ٍجَد ًیش غیزحضَری )هجاسی(  گزٍُ( ٍ درٍس هجَس اغلی )الثتِ تا در داًطگاُ تیزجٌذ، اهىاى اخذ درٍسًیوسال تاتستاى  ىگذراًذغَرت 

 دارد.

تِ تزتیة  (تْارُ ٍ پائیشُ)حذالل ٍ حذاوثز ٍاحذ لاتل اخذ تَسظ داًطجَ در ّز ًیوسال تحػیلی  قابل اخذ تزمی:حداقل و حداکثز واحد  -3

( تا 10هؼذل ول تاالی ٍ تزم آخز تَدى )ٍ یا )داًطجَی هوتاس(  17ٍاحذ درسی است وِ الثتِ در غَرت اخذ هؼذل تزهی حذالل  20ٍ  12

ّای تحػیلی تْارُ چٌاًچِ ٍاحذّای اخذ ضذُ داًطجَ در یىی اس ًیوسال. هَسضی لاتل افشایص استٍاحذ درسی تطزط تأییذ گزٍُ آ 24سمف 

ّای )خارج اس ارادُ داًطجَ( تاضذ ًیوسال فَق در سٌَات تحػیلی داًطجَ تِ حساب آهذُ ٍلی در ضوارش تؼذاد تزم 12یا پائیشُ ووتز اس 

ٍاحذ  8ٍاحذ است وِ تا سمف  6حذاوثز ٍاحذ لاتل اخذ در ًیوسال فطزدُ تاتستاى ذ تَد. تأثیز خَاّهطزٍعی ٍ ًیش احزاس داًطجَی هوتاس تی

 تل افشایص است.االتحػیلی( ل)در غَرت فارؽ

است. چٌاًچِ داًطجَیی در تؼذادی اس درٍس  10حذالل ًوزُ لثَلی در ّز درس ًظزی ٍ ػولی  نحوه محاسبه معدل تزمی و معدل کل: -4

ّای تؼذی هَفك تِ پاس آًْا ضَد، ًوزات هزدٍدی لثلی در هحاسثِ هؼذل تزم ٍ تؼییي ضزایظ هطزٍعی ًوزُ لثَلی وسة ًىٌذ ٍ در ًیوسال

ٌذ تَد. تالاثز ضذى ًوزات هزدٍدی ضاهل هَارد تملة ٍ احىام وویتِ اًضثاعی، لحاػ خَاٌّذ ضذ ٍلی در هحاسثِ هؼذل ول دٍرُ تالاثز خَاّ

 غیثت والسی ٍ غیثت اهتحاًی ًخَاّذ ضذ.

رٍ لثل اس ضزٍع ّز سال تحػیلی )لثل اس پایاى تیزهاُ(، تمَین آهَسضی دٍ ًیوسال تحػیلی تْارُ ٍ پائیشُ پیص نام و حذف و اضافه:ثبت -5

گیزد. ٍ حذف ٍ اضافِ، حذف تىذرس ٍ اهتحاًات( در ضَری آهَسضی داًطگاُ تػَیة ٍ تز رٍی سایت داًطگاُ لزار هیًام ّای ثثت)ضاهل: تاسُ

داًطجَ هَظف است هغاتك چارت تحػیلی پیطٌْادی گزٍُ خَد ػول ًوَدُ ٍ لثل اس ضزٍع ّز ًیوسال تحػیلی، در خػَظ درٍس هَرد 

ًام ٍ حذف ٍ اضافِ ضزٍری است هگز در ّا در هَلغ ثثتًیاسّا ٍ ّوٌیاسیٌذ. رػایت ولیِ پیصًظز تزم آیٌذُ تا استاد راٌّوای خَد هطَرت و

 آخزیي ًیوسال تحػیلی.

 تزم درسیا در جلسِ اهتحاى پایاىتاضذ  16/3چٌاًچِ غیثت داًطجَیی در جلسات یه درس ًظزی تیص اس  غیبت کالسی و امتحانی: -6

غایة تاضذ، اگز غیثت داًطجَ غیزهَجِ تطخیع دادُ ضَد ًوزُ غفز در وارًاهِ ٍی درج خَاّذ ضذ ٍ در غَرت تطخیع غیثت هَجِ، درس 

 ًاهِ هزتَعِ )هَجَد تز رٍی سایت داًطگاُ( هزاجؼِ ضَد.ًاهِ ٍ آئیياعالع اس جشئیات وار تِ ضیَُ تزای هذوَر حذف خَاّذ ضذ.

ایت وف ٍاحذ هجاس تزم ٍ ًیش رػایت ّوٌیاسی ٍ پیطٌیاسی درٍس ٍ ًیش ػذم غیثت والسی تیص اس حذ هجاس، در غَرت رػ حذف تکدرس: -7

 تزم( است.ّفتِ هاًذُ تِ ضزٍع اهتحاًات پایاى دٍداًطجَ هجاس تِ حذف حذاوثز یه درس ًظزی تا سهاى حذف تىذرس )

اس اهتحاى پایاى تزم درس هَرد ًظز، داًطجَ هی تَاًذ در لالة  ساػت لثل 24پس اس پایاى هْلت حذف ته درس  ٍ تا  حذف اضطزاری: -8

رػایت ٍ یا ػذم رػایت  )رػایت ضزایظ وف ٍاحذ هجاس تزهی ٍ ًیش غیثت والسی هطاتِ حذف تىذرس تا پزداخت ّشیٌِ ٍ تا  حذف اضغزاری

 . را حذف ًوایذ ًظزی ( یه درسّوٌیاسی ٍ پیطٌیاسی درٍس در اختیار گزٍُ است

ّای تَاى درٍس فَق را در ّز یه اس ًیوسالالتحػیلی تالی هاًذُ تاضذ هیدرس جْت فارؽ 2در غَرتی وِ حذاوثز  ه استاد:معزفی ب -9

 اخذ وزد.ٍ تا ّواٌّگی گزٍُ هزتَعِ تػَرت هؼزفی تِ استاد رٍ تاتستاى پیص پایشُ/ تحػیلی تْارُ/



ًیوسال لاتل  2( تَدُ ٍ حذاوثز تا تْارُ ٍ پائیشُ ًیوسال تحػیلی 8سال ) 4هجاس تحػیل در دٍرُ وارضٌاسی  سٌَات تحصیل: سسنوات مجا -10

تِ تؼذ ًیاس تِ اخذ هجَس اس وویسیَى هَارد خاظ داًطگاُ است. ضوٌاً حذاوثز تاسُ هجاس استفادُ اس  11ّای تحػیلی افشایص است. تزای تزم

 اخذ خَاّذ ضذ.  هغاتك تا هػَتات ّیات اهٌاتزم تحػیلی است ٍ پس اس آى ضْزیِ  8ساًِ تحػیل رایگاى تزای داًطجَیاى رٍ

تحت ضزایظ خاظ، حذف توام درٍس یه ًیوسال تحػیلی اس عزیك درخَاست وتثی داًطجَ ٍ هَافمت داًطگاُ، تا لثل اس  حذف مجاس تزم: -11

 پذیز است.اهىاىتزم ٍ تا احتساب در سٌَات هجاس تحػیلی، ضزٍع اهتحاًات پایاى

 تَاًذ تا رػایت سٌَات هجاس تحػیل، تِ هیشاى حذاوثز دٍ ًیوسال تحػیلی اس هزخػی تحػیلی استفادُ وٌذ.داًطجَ هی مزخصی تحصیلی: -12

 هزاجؼِ ضَد. ًاهِ هزتَعِ )هَجَد تز رٍی سایت داًطگاُ(ًاهِ ٍ آئیيضیَُّای تحػیلی تِ تزای آضٌایی تا اًَاع هزخػی

ضَد داًطجَ در آى ًیوسال هطزٍط  12چٌاًچِ هؼذل داًطجَ در یه ًیوسال تحػیلی )تْارُ یا پائیشُ( ووتز اس  اس تحصیل: شزایط اخزاج -13

 (هتَالی یا ًاهتَالی)ًیوسال تحػیلی  3چٌاًچِ داًطجَیی ٍاحذ درسی خَاّذ تَد.  14تلمی ضذُ ٍ در ًیوسال تؼذی هجاس تِ اخذ حذاوثز 

 گزدد.هطزٍط ضَد اس تحػیل هحزٍم هی

ًػزاف داًطجَ اس اداهِ ّای تحػیلی تْارُ ٍ پائیشُ تِ هؼٌی اًام داًطجَ در ّز یه اس ًیوسالػذم ثثتاس هٌظز لاًَى،  :انصزاف اس تحصیل -14

اس تحػیل تایستی درخَاست اًػزاف خَد را ضخػاً ٍ تػَرت وتثی تسلین ادارُ آهَسش اًػزاف داًطجَی هتماضی در ّز حال، تحػیل است. 

. ضوٌاً داًطجَ هجاس است فمظ تزای یه تار ٍ حذاوثز تا دٍ هاُ پس اس تاریخ ارائِ درخَاست اًػزاف، تماضای داًطگاُ ًوایذداًطىذُ ٍ سپس 

 خَد را پس تگیزد.

 هزاجؼِ ضَد.)هَجَد تز رٍی سایت داًطگاُ( هزتَعِ ًاهِ ٍ آئیيًاهِ ضیَُتزای آضٌایی تا ضزایظ ٍ جشئیات وار تِ  تغییز رشته : -15

آهَختگی داًطجَ، تاریخ داًصدر پایاى دٍرُ تحػیلی است.  12آهَختگی، داضتي هؼذل ول حذالل هالن داًص :التحصیلیشزایط فارغ  -16

چٌاًچِ هؼذل ول داًطجَیی پس اس گذراًذى توام ٍاحذّای درسی تاریخ ثثت آخزیي ًوزُ درسی داًطجَ در ادارُ آهَسش داًطگاُ است. 

تا تا اخذ هجذد حذاوثز  تِ ٍی فزغت دادُ خَاّذ ضذ (تا رػایت سمف هجاس سٌَات تحػیلی)ضَد تٌْا تزای یه ًیوسال  12دٍرُ ووتز اس 

تزساًذ ٍ در غیز ایٌػَرت هحزٍم  12گذراًذُ است، هؼذل ول خَد را تِ حذالل همذار  12ٍاحذ درسی اس تیي درٍسی وِ تا ًوزُ ووتز اس  20

 اس تحػیل خَاّذ ضذ.

اس ٍاحذ  10ٍاحذ درسی )ضاهل حذاوثز  68در غَرتی وِ داًطجَی هٌػزف یا هحزٍم اس تحػیل حذالل  کاردانی:معادل دریافت مدرک   -17

تَاًذ تاضذ، هی 12ػوَهی ٍ هاتمی اس سایز درٍس دٍرُ وارضٌاسی( را تا ًوزُ لثَلی گذراًذُ ٍ هؼذل ول درٍس گذراًذُ ٍی تاالتز اس رٍس د

ًاهِ هزتَعِ )هَجَد تز رٍی سایت ًاهِ ٍ آئیيضیَُهذرن هؼادل وارداًی ّواى رضتِ را دریافت ًوایذ. تزای آضٌایی تا جشئیات وار تِ 

 هزاجؼِ ضَد. داًطگاُ(

 

 آهَسش داًطىذُ هٌْذسی تزق ٍ واهپیَتز

 1398هْزهاُ                                                                                                                                       


