ارزشيابي تحصيلي دانشجو
ماده  : 93ارزيابي تحصيلي دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت دانشجو در
کالس  ،انجام تکاليف درسي ،نتيجه امتحان بين نيمسال و همچنين پايان نيمسال صورت مي گيرد.

تبصره  - 1انجام امتحان ميان ترم با هماهنگي و موافقت معاون آموزشي واحد خارج از ساعات
تعيين شده در ماده  3آيين نامه امکان پذير است در اين صورت نمره امتحان ميان ترم  52%و
ساير فعاليتهاي کالسي  2%نمره درس خواهد بود .نمره امتحان نيمسالي الزاما بايد ظرف مدت
 11روز پس از امتحان به آموزش واحد تسليم گردد.
تبصره  - 5برگزاري امتحانات پايان نيمسال براي هر درس الزامي است .
ماده  : 01معيار ارزيابي نمره است و نتيجه ارزيابي دانشجو در فاصله صفر تا بيست قرار مي گيرد.
حداقل نمره قبولي
ماده  :01حداقل نمره قبولي در هر درس از دروس  ( 11استثنائا درس آشنايي با قرآن کريم  ) 15مي باشد.
دانشجويي که در هر يک از دروس الزامي حداقل نمره قبولي را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است .

تبصره  - 1اگر دانشجويي در يک درس انتخابي يا اختياري مردود شود ،بجاي آن درس مي تواند
از جدول دروس انتخابي يا اختياري در برنامه مصوب ،درس ديگري را انتخاب نمايد.
تبصره  - 5براي هر درس در طول دوران تحصيل حداکثر يک نمره مردودي ثبت و در محاسبه
ميانگين نمرات تاثير داده مي شود و چنانچه دانشجو چند بار در يک درس مردود گردد نمره
مردودي دفعه دوم و ببعد پس از ثبت بالاثر بوده و حذف مي گردد و در تعيين ميانگين نيمسالي
و کل محاسبه نمي شود.
تبصره  - 9براي درس يا دروسي که شامل دو قسمت نظري و عملي است و داراي يک کد در
سرفصل مي باشد ميانگين نمره هر دو قسمت آنها مالک ارزيابي است،چنانچه دانشجو به هر
دليل در يک قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت ديگر حذف مي گردد  .در صورتيکه در
يک قسمت درس نمره کمتر از  11احراز شده باشد اما ميانگين آنها  11يا باالتر گردد نياز به
تکرار درس نخواهد بود  .اما چنانچه ميانگين آنها کمتر از  11باشد دانشجو بايد هر دو قسمت
درس را مجددا بگذراند.
تبصره  - 0نمرات اعالم شده بر اساس راي کميته هاي انضباطي غير قابل حذف است و
مشمول تبصره هاي  5و  9اين ماده نخواهد شد ( نمره تعيين شده در راي کميته هاي
انضباطي براي دو قسمت عملي  -نظري درس منظور مي گردد).
اعالم نمرات
ماده  : 05نتايج امتحانات هر درس بايد حداکثر تا يک هفته پس از تاريخ برگزاري امتحان آن درس به آموزش
دانشکده يا واحد دانشگاهي اعالم گردد.

تبصره  - 1پس از اعالم ننايج ،دانشجو مي تواند حداکثر تا يک هفته درخواست تجديد نظر در
نمره امتحانات خود را به گروه آموزشي مربوط تسليم کند و استاد مربوط بايد حداکثر ظرف مدت
يک هفته اعالم نظر نمايد.

تبصره  - 5نمره امتحاني پس از اعالم نهايي به اداره آموزش واحد دانشگاهي ،مطلقا قابل تغيير
نيست.
درس ناتمام
ماده  : 09در مواردي مانند دروس پروژه نهايي  ،کاراموزي  ،کارورزي  ،عمليات صحرايي  ،تمرين دبيري در صورتي
که به تشخيص استاد و تاييد گروه آموزشي مربوط تکميل آنها در طول مدت تعيين شده که ذيال درج مي گردد
ميسر نباشد ،آن درس يا دروس ناتمام تلقي شده و حذف مي گردد و دانشجو موظف است با نظر گروه در نيمسال
بعد مجددا انتخاب و حتي االمکان با همان استاد بگذراند.

چنانچه دروس موضوع ماده  09د رنيمسال دوم سال تحصيلي ارائه گردد در صورت لزوم به
دانشجو فرصت داده شود که بدون ثبت نام مجدد حداکثر تا پايان دوره تابستان تکميل و عرضه
کند اما اگر در دوره تابستان يا نيمسال اول ارائه گردد حداکثر تا پايان نيمسال اول تکميل و
تحويل نمايد.
تبصره  - 1نمره درس يا دروس موضوع ماده  09در نيمسال يا دوره تابستاني که انتخاب واحد
نموده و نمره اخذ کرده است ثبت مي گردد.
تبصره  - 5در صورتي که در انتخاب مجدد منحصرا درس يا دروس ناتمام باقي داشته باشد
دانشجو بايد فقط 21%شهريه ثابت يک نيمسال را پرداخت نمايد اما اگر درس ناتمام را همراه
دروس ديگر انتخاب نمايد بايد شهريه ثابت نيمسالي به عالوه شهريه متغير دروس انتخابي را
بپردازد.
يادآوري :
 .1منظور از حذف در مواد  09-01-93-93-93-92-91-52-59-51و  ...اين آيين نامه پاك كردن درس يا نمره
نيست بلكه بال اثر نمودن نمره آنها در ميانگين نيمسالي و كل مي باشد.
 .5كليه حذف هاي موضوع اين آيين نامه به استثناي موضوع ماده  93با قيد عدد ماده مربوط مقابل نامدرس در
كارنامه درج مي گردد  .مثال حذف ماده  09و ...
ماده  : 00در پايان هر نيمسال  ،ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين کل نمرات او تا پايان همان
نيمسال و همچن ين درپايان دوره تحصيل ميانگين کل نمرات دانشجو محاسبه مي شود .براي محاسبه ميانگين ،
تعداد واحد هاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مچموع حاصلضرب ها  ،بر تعداد کل واحد هايي که
دانشجو براي آنها نمره قبولي يا ردي دريافت داشته است تقسيم مي شود.
نام نويسي مشروط
ماده  : 02ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد کمتر از  15باشد  ،در غيراينصورت مشروط محسوب و نام
نويسي دانشجو در نيمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.

تبصره  - 1دانشجويي که بصورت مشروط نام نويسي مي کند  ،جز در آخرين نيمسال تحصيلي
حق انتخاب بيش از  10واحد درسي را در آن نيمسال را ندارد.
تبصره  - 5نيمسال که در آن  ،دانشجو به هر دليل تعداد واحد درسي کمتر از حداقل مقرر در
ماده  13انتخاب کرده باشد به عنوان يک نيمسال تلقي مي گردد.

تبصره  - 9دوره تابستاني بعنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود اما در پايان دوره
تابستان ميانگين آن دوره و ميانگين کل ،مانند نيمسال هاي تحصيلي تعيين مي گردد.
تبصره  - 0اداره آموزش هر واحد دانشگاهي بايد قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال ،مراتب
مشروطي را به دانشجوي مشروط  ،خانواده او و گروه آموزشي مربوط اعالم نمايد.
د انشجوي مشروط
ماده  : 03دانش جويان دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته که در دو نيمسال اعم از متوالي يا متناوب و
دانشجويان دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد پيوسته که در سه نميسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب
مشروط شوند ( ميانگين نمرات نيمسالي آنها کمتر از  15باشد ) اخراجي تلقي مي گردند .

تبصره  - 1به دانشجويانيکه براي اولين بار مشمول ماده  03مي گردند در صورتيکه ميانگين کل
نمرات آنها حداقل  11باشد يک بار ارفاق مي گردد تاتحصيل نمايند.
تبصره  - 5به دانشجويان مشمول تبصره يک اين ماده که در ترم ارفاقي و نيمسال هاي بعد از
آن مجددا مشروط شوند به شرط اينکه ،هم ميانگين ترمي و هم ميانگين کل ( هر دو )  11و
باالتر گردد مجوز ادامه تحصيل از طرف معاونت آموزشي واحد دانشگاهي داده شود .
تبصره  - 9چنانچه دانشجويان مقاطع کارشناسي پيوسته و کارداني (پيوسته  ،ناپيوسته و طرح
آموزش معلمان )  31واحد درسي را ( بدون احتساب دروس وصاياي حضرت امام ( ره ) ،
آشنايي با قرآن کريم  ،پيشنياز دانشگاهي و دروس جبراني ) گذرانده و در شرف اخراجي
قطعي قرار گرفته باشند در صورت داشتن ميانگين کل  11و يا باالتر مي توانند تا مقطع دوره
کارداني ادامه تحصيل دهند.
تبصره  - 0هنگامي ميانگين ترمي و ميانگين کل دانشجو  11و يا باالتر ( ترمي  11و کل )11
باشد چنانچه حداکثر  10واحد درسي باقيمانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشي واحد مي
تواند فرصت ادامه تحصيل را تا پايان دوره مربوط به اينگونه افراد بدهد .
تذکر  -در صورتيکه با استفاده از تبصره هاي ماده  03آيين نامه آموزشي و يا بداليل ديگر نياز به
افزايش سقف سنوات باشد با در خواست کتبي ذينفع  ،دانشجو را به سيستم پاره وقت منتقل
نمايند ( ولو اينکه اين سيستم در واحد وجود نداشته باشد)

