
 

 دوره كارشناسی پیوسته و ناپیوسته خالصه آئین نامه آموزشی

 دوره مقطع
 سنوات

 
 حداكثر واحد

حداقل واحد 

به جز ترم 

 آخر

 معدل مشروطی
حداكثر واحد پس از ترم 

 مشروطی

واحد حداقل 

پس از ترم 

 مشروطی

 معدل كل

 مدرک
 (كمسیون) مشروطی منجر به اخراج نمره قبولی

مرخصی 

 تحصیلی

ی
اس

شن
ار

ك
 

ته
وس

پی
 

  روزانه

 ۱۹قبل از 
 ترم ۹1

یا ترم  ۹1معدل باالی ) 12

 (واحد 12آخر
(به جز ترم آخر)۹2 ۹1 از کمتر ۹1  ۹1 ۹1 ۹2 

ترم  4ترم متوالی یا  3

 متناوب
 ترم1

  شبانه

 ۱۹قبل از 
 ترم ۹2

یا ترم  ۹1معدل باالی ) 12

 (واحد 12آخر
۹2 

۹1کمتر از   
(به جز ترم آخر)۹2  ۹2 ۹1 ۹2 

ترم  4ترم متوالی یا  3

 متناوب
 ترم2

 روزانه و شبانه 

 ۱1و  ۱۹  
 ترم ۹2

یا ترم  ۹1معدل باالی ) 12

 (واحد 12آخر
۹2 

۹1کمتر از   
(به جز ترم آخر)۹2 (متوالی یا متناوب) ترم 3 ۹2 ۹1 ۹2   ترم1 

روزانه و شبانه  

 و به بعد ۱3
 ترم ۸

یا ترم  ۹1معدل باالی ) 12

 (واحد 12آخر
۹1 

۹1از کمتر   
(به جز ترم آخر)۹2 (متوالی یا متناوب) ترم 3 ۹2 ۹1 ۹1   ترم1 

ته
وس

اپی
ی ن

اس
شن

ار
ك

 

 

  روزانه

 ۱۹قبل از 
 ترم 6

یا ترم  ۹1معدل باالی ) 12

 (واحد 12آخر
۹1 

۹1کمتر از   
(به جز ترم آخر)۹2  ترم۹ ترم 1 ۹2 ۹1 ۹1 

 شبانه

 ۱۹قبل از 
 ترم 1

یا ترم  ۹1معدل باالی ) 12

 (واحد 12آخر
۹2 

۹1کمتر از   
(به جز ترم آخر)۹2  ترم1 ترم 1 ۹2 ۹1 ۹2 

شبانه  روزانه و

 ۱1و  ۱۹
 ترم 5

یا ترم  ۹1معدل باالی ) 12

 (واحد 12آخر
۹2 

۹1کمتر از   
 ترم۹ (متوالی یا متناوب)ترم1 ۹2 ۹1 ۹2 (به جز ترم آخر)۹2

شبانه  روزانه و

 به بعد ۱3
 ترم 2

یا ترم  ۹1معدل باالی ) 12

 (واحد 12آخر
۹1 

۹1کمتر از   
 ترم۹ (متوالی یا متناوب) ترم 1 ۹2 ۹1 ۹1 (به جز ترم آخر)۹2

نیمه حضوری 

 به بعد ۸۸از 
 ۸ به شرح زیر ترم ۸

 ۹1 از کمتر
میانگین  در)

 (کل
 ترم3 -- ۹2 ۹1 ۸ (به جز ترم آخر)۹1

  

{12اخذ واحد : به باال  ۹6معدل        ۹6اخذ واحد : ۹5.۱۱تا ۹1معدل       ۹1سقف اخذ واحد :  ۹۹.۱۱معدل تا }  :  به بعد۸۸علوم انسانی ازکارشناسی ناپیوسته ی نیمه حضوری حداکثر واحد در   

 {  (واحد۹6)  ۹5معدل زیر           (واحد 12)   ۹1معدل حداقل        (واحد12)   ۹5معدل حداقل }       :به بعد ۸۸علوم پایه از کارشناسی ناپیوسته ی نیمه حضوری  حداکثر واحد در      

                            .تواند تمام واحدهای باقیمانده را در یک ترم اخذ نماید ه میکدواحد باقیمانده داشته باشد حتی اگر مشروط باشد با نظر دانش 12اگر دانشجویی برای فراغت از تحصیل حداکثر   :1تبصره        

 (۹1معدل کل حداقل دارابودن نیمه حضوری به شرط  دانشجویان)

 .شود ، ترم تابستانی و تکدرس جزء سنوات تحصیل دانشجو محسوب نمیفرم درخواست صدور كارنامه فارغ التحصيليجهت ثبت سنوات دانشجو در     :2تبصره        


