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به آيين نامه كارداني وكارشناسي موارد الحاقي  
دانشجوي قهرمان در صورت دارا بودن سايرشرايط قانوني و بشرط حضور در اردو يا مسابقات و كسب : 7الحاقي به ماده 

 6در كل  مدت تحصيل مجازخواهدبود حداقل ، فقط براي يك  نيمسال )بجز نيمسال تابستاني(  21ميانگين معدل باالي 
(3)عالوه بر تبصره  واحد درسي انتخاب نمايد.  

دانشجوي قهرمان مجازخواهدبود به شرط حضوردراردو يا مسابقات و دارا بودن سايرشرايط قانوني در :  8الحاقي به ماده 

ا به شكل معرفي به استاد در آن نيمسال يا واحد ر 6آخرين نيمسال براي دانش آموختگي، حداكثر سه عنوان درسي تا سقف
 تابستان بگذراند.

دانشجوي قهرمان براي دونيمسال به ازائ هردرس حذف شده به شرط حضوردراردو يا : 21تبصره الحاقي ماده

 مسابقات، معاف از پرداخت هزينه خواهد بود.

قهرمان به عهده دانشگاه مي باشد.  تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجوي:  27ماده  2الحاقي تبصره 

جلسه  دروس نظري و دروس عملي غيبت موجه  26جلسه از  5دانشجوي قهرمان بشرط حضوردراردو يا مسابقات مي تواند 
نمايد. دانشجوي قهرمان  بابت غيبت موجه بيش از سقف  ياد شده در كالس در صورت تاييد دانشگاه مي تواند در امتحان 

شركت نمايد. وچنانچه در امتحانات غيبت موجه بخاطرحضوردراردو يا مسابقه مرتكب شود مي تواند  آن درس يا دروس
بدون حضور مجدد در كالس در امتحان دروس مذكور در نيمسال بعدي يا نيمسال تابستاني شركت نمايد. چنانچه تعداد 

ر ترم بعدي منوط به اخذ يك عنوان درسي جديد غيبت ها در امتحانات به بيش از نصف واحدهاي اخذ شده برسد، ثبت نام د
 خواهد بود.

دانشگاه مي تواند با درخواست كتبي دانشجوي قهرمان با دوبار حذف همه دروس يك : 27ماده  1الحاقي به تبصره 

و بار  حذف نيمسال اول بدون احتساب  نيمسال بشرط حضوردراردو يا مسابقات ودارا بودن سايرشرايط قانوني موافقت نمايد.
 دوم با احتساب سنوات خواهد بود.

دانشجوي قهرمان درصورت دارا بودن سايرشرايط قانوني وحضوردراردو يا مسابقات : 27ماده  3الحاقي به تبصره 

واحد آموزشي دو درس را حذف اضطراري نمايد.21مجازاست با تاييد گروه آموزشي با حفظ حداقل   

در صورت  دارا بودن سايرشرايط قانوني  وبشرط حضوردراردو يا مسابقات مي دانشجوي قهرمان : 12الحاقي به ماده 

 تواند در دوره كارشناسي پيوسته سه نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

دانشجوي قهرمان در صورت  دارا بودن سايرشرايط قانوني، با تاييد دانشگاه وبشرط : 12ماده 4الحاقي به تبصره 

.استفاده كند 12قات مي تواند از مجموع مرخصي هاي مندرج در ماده حضوردراردو يا مساب  
 

  به آيين نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته موارد الحاقي
افزايش سنوات تحصيل براي دانشجوي قهرمان بشرط حضور دراردو يا مسابقات و دارا :  6الحاقي به تبصره  ماده 

سه نيمسال امكان پذيرخواهدبود.بودن سايرشرايط قانوني با موافقت دانشگاه تا   
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نباشد بشرط حضوردراردو يا مسابقات  21در صورتيكه معدل دانشجوي قهرمان كمتر از : 7الحاقي به تبصره ماده

واحد درسي انتخاب نمايد. 6مجازخواهد بود فقط براي يك نيمسال )بجز نيمسال آخر( در طول  مدت تحصيل حداقل  

مي تواند با  ونيقهرمان بشرط حضوردراردو يا مسابقات و دارا بودن سايرشرايط قان دانشجوي: 28تبصره الحاقي ماده 

 نظر موافق دانشگاه دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
            


