قوانین آموزشی کارشناسی علوم کامپیوتر (ویرایش مهرماه )59
 - 1دانشجویان کارشناسی علوم کامپیوتر باید در هر نیمسال تحصیلی حداقل  11واحد و حداکثر  12واحد اخذ نمایند و حداکثر واحد مجاز
انتخابی در دوره تابستان  6واحد درسی (به شرطی که در آن درس حداقل یکبار مردود شده باشد) است.
 - 1دانشجویان مشروط (معدل ترم کمتر از  )11می توانند تنها  11واحد در نیمسال بعد اخذ نمایند.
 - 3چنانچه دانشجویی در یک درس یک بار مردود گردد ،در ترم بعد می تواند آن درس را با درس بعدی همنیاز نماید.
 - 1در رشته علوم کامپیوتر اگر دانشجویی یک درس را دوبار درس را مردود گردد از پیش نیازی بی نیاز می شوند .
 - 5دانشجویان در زمان انتخاب واحد باید به استا د راهنمای خود که اسامی آنها در تابلوی اعالنات گروه نصب شده است ،مراجعه نمایند و ضمناً
از شماره گزارش  121و  121درمورد دروس پیش نیاز و همنیاز اطالع پیدا کنند.
 - 6اخذ درس پروژه کارشناسی تنها پس از گذراندن  122واحد درسی امکان پذیر می باشد.
 - 1دانشجویان رشته علوم کامپیوتر برای گرفتن مدرک کارشناسی باید  132الی  131واحد درسی را بگذرانند.
 - 1تقاضای مهمانی ،انتقالی و تغییر رشته در اردیبهشت م اه هرسال و با مراجعه به سامانه مهمان و انتقال وزارت علوم امکان پذیر می باشد.
 - 9درصورت شرکت نکردن در امتحان پایان ترم ،درس مذکور حذف می گردد.
- 12اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل  11باشد ،در اینصورت دانشجو با تأیید گروه آموزشی در نیمسال بعد می تواند
حداکثر تا  11واحد درسی اخذ نماید.
- 11چنانچه دانشجو در نیمسال آخر دانشجویی ،حداکثر  11واحد درسی باقی داشته باشد به شرطی که میانگین کل وی باالی  12باشد می تواند
تا  11واحد درسی اخذ نماید.
- 11در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  1واحد درسی فارغ التحصیل شود ،با تأیید گروه آموزشی می تواند واحدهای مذکور را
در دوره تابستان اخذ نماید.
- 13درصورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی خود حداکثر  1درس نظری داشته باشد ،با تأیید گروه آموزشی می تواند دروس را به
صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند البته باید حداقل یکی از آن دروس را یکبار مردود شده باشد.
- 11اگر دانشجو در درسی بیش از  3/16جلسات تشکیل کالس غیبت داشته باشد ،چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشکده
غیرموجه تشخیص داده شود ،نمره آن درس صفر و درصورت تشخیص موجه ،آن درس حذف می گردد.
- 15دانشجو می تواند در دوره کارشناسی حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
- 16دانشجو می تواند حداکثر دو هفته قبل از شروع نیمسال درخواست کتبی مرخصی برای آن نیمسال بدهد.
- 11در شرایط خاص حذف تمام دروس یک نیمسال (حذف ترم) با درخواست دانشجو از طریق سیستم گلستان و تأیید شورای آموزشی دانشگاه
قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.
- 11دانشجو می تواند در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان ترم ،صرفاً یک درس نظری را با تأیید گروه آموزشی حذف
کند به شرط آنکه تعداد واحدهای باقیمانده کمتر از  11واحد نشود.
- 19در انتهای هر ترم (تقریباً یک ماه قبل از امتحانات پایان ترم) دانشجو موظف است در ثبت نام مقدماتی برای نیمسال بعد شرکت نماید،
چنانچه دانشجویی در این پیش ثبت نام شرکت ننماید نمی تواند در زمان انتخاب واحد اصلی همزمان با هم ورودی های خود انتخاب
واحد نماید و بعد از زمان انتخاب واحد در آخرین روز باید انتخاب واحد نماید.
- 12چنانچه دانشجو در زمان انتخاب واحد ،اخذ واحد ننماید در زمان حذف و اضاف فقط می تواند  11واحد اخذ نماید.
- 11چنانچه دانشجو  3ترم متوالی و یا  1ترم غیر متوالی مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می گردد .که در آنصورت با درخواست دانشجو و
در صورت تأیید شورای آموزشی دانشگاه (کمیسیون موارد خاص) با ادامه تحصیل دانشجو به شرط مشروط نشدن مجدد موافقت می گردد.

