
 با سالم

ها و وضعیت آموزشی دانشجویان کارشناسی با توجه به وظایف در هماهنگی و نظارت هر چه بهتر بر فعالیتبه منظور 

ای سیستم گلستان به همراه خالصه هایها و پردازشنظر گرفته شده برای اساتید راهنمای آموزشی، برخی از گزارش

گردد. خواهشمند است با نظارت هر چه بهتر کارشناسی به شرح زیر ارسال مینامه آموزشی دانشجویان مقطع از آیین

 فرمایید. اقدامآموزشی، نسبت به راهنمایی دانشجویان تحت نظر های بر فعالیت
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 00های بعدی دروس فوق را با حداقل نمره . دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسر نكند، چنانچه در نیمسال0

 شود و در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد. بگذراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می
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سبه میانگین کل دوره بیماند اما این نمرهمی صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ها در محا سبه میانگین کل اثر و  مالک محا

کند. تسهیالت این های قبل را خنثی نمیدوره خواهد بود. گذراندن دروس با استفاده از این ماده، مشروطی دانشجو در نیمسال

 شود.کنند، نمیماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلر یا حكم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می

 یرد.گتواند حذف شود ولی مصوبه دانشگاه موارد غیرموجه را صفر درنظر میه تشخیص شورا موسسه مینامه وزارت ب. در آیین3

سر معدل 0 صورت ک سال بعد تا  07. در  سال آخر حداکثر واحد قابل اخذ می 20و باالتر، در نیم شد. در نیم واحد قابل  20با

 باشد. اخذ می

 باشد.واحد قابل اخذ می 7التحصیلی، در ترم تابستان تا  . در صورت اتمام کلیه واحدهای الزم جهت فار5

 ویژه هایمشوق
شجویانی که در مدت  -0 سال فار  7دان سال نیم شده و تا نیم صیل  سه چهارم واحدها را گذرانده  4التح ستان مربوطه  و تاب

شند، می صد دوم با صد اول یا ده در شند و جزی پانزده در ستعداد با سهمیه ا شد توانند از  سی ار شنا شان در پذیرش کار درخ

 استفاده نمایند.



شجوی رتبه اول هر ورودی که در مدت  -2 سال فار  7دان شود، مینیم صیل  سی التح شنا تواند از امتیاز مربوطه در آزمون کار

 ارشد استفاده نماید.

واهند مند خی از تخفیف شهریه بهرههای اول تا سوم در هر نمیسال تحصیلمطابق مصوبه هیات امنا، دانشجویان شبانه رتبه -3

 شد.

 به دانشجویان روزانه شاگرد اول تا سوم در هر نمیسال تحصیلی مطابق مصوبه هیات امنا، جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت. -0
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