ﮔﺰﻳﺪه اي از آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ورودي ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 1391
ﻣﺎده : 3
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﻫﺮﻧﻴﻤﺴﺎل  ،درزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺪون اﻃﻼع و ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ،درﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ،ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﺖ .درﺻﻮرت ﺗﺎﺧﻴﺮ و ﻳﺎﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ،ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در آن ﻧﻴﻤﺴﺎل را ﻧﺪارد .وﻟﻲ آن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺟﺰو ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ وي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺧﻮد را در ﺧﻮدداري از ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﺑﺎدﻻﻳﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﺘﻮب در اوﻟﻴﻦ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز
ﻫﺮﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼع دﻫﺪ.
ﻣﺎده : 11
ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  12و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  20واﺣﺪ درﺳﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :درآﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،داﻧﺸﺠﻮ از رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮط اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺪاﻗﻞ  12واﺣﺪ ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
 درﻣﻮاردي ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  24واﺣﺪ ﺑﺎﻗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻲ اﮔﺮﻣﺸﺮوط ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺗﻤﺎﻣﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه را درﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ.
 ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6واﺣﺪ درﺳﻲ اﺳﺖ.ﻣﺎده : 13
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻫﺎي ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  3ﺳﺎل و در دوره ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  6ﺳﺎل اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ واﺣﺪﻫﺎي دوره را درﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ از داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده : 14
ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ درس اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺎت ﻏﻴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ درس ﻧﺒﺎﻳﺪ  3/16از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت آن
درس ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ ،درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮ در آن درس ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :ﻏﻴﺒﺖ در ﺟﻠﺴﺎت دو ﻫﻔﺘﻪ اول ﻫﺮدرس ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﺟﺰو 3/16
ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺠﺎز داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده : 15
ﻏﻴﺒﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺮ درس ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ در اﻣﺘﺤﺎن آن درس اﺳﺖ و ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻮﺟﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺮ درس ﻣﻮﺟﺐ
ﺣﺬف آن درس ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده : 16
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻏﻴﺒﺖ در ﺟﻠﺴﺎت درس و دراﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ آن ﺷﻮرا اﺳﺖ.
ﻣﺎده : 19
ﺣﺬف ﻛﻠﻴﻪ درس ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه درﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ،ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ درآن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ .دراﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺰو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده : 22
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻫﺮ درس  10اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ درﻫﺮﻳﻚ از دروس اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺮدود ﺷﻮد ،در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻜﺮار آن اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺮات ﻛﻠﻴﻪ دروس اﻋﻢ از ﻗﺒﻮﻟﻲ و ردي درﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و درﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده : 26
درﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در آن ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات او ﺗﺎﭘﺎﻳﺎن آن ﻧﻴﻤﺴﺎل و در ﭘﺎﻳﺎن دوره
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ  ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ وي ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ،ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻫﺮدرس در ﻧﻤﺮه آن درس ﺿﺮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮﺑﻬﺎ در ﺗﻤﺎم
دروﺳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) اﻋﻢ از ردي ﻳﺎﻗﺒﻮﻟﻲ ( ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ﻧﻤﺮات دروﺳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ ،درﻧﻴﻤﺴﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻟﺰاﻣﺎ" ﻛﻤﺘﺮ از 12

واﺣﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﻛﺴﺮ ﺑﻮدن واﺣﺪﻫﺎ ﺧﺎرج از اراده او اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دروس ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ او ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،وﻟﻲ
آن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺟﺰو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده : 27
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﻴﭻ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  12ﺑﺎﺷﺪ ،درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻲ داﻧﺸﺠﻮ در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده : 28
داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوط ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺟﺰ در آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﺶ از  14واﺣﺪ درﺳﻲ در آن
ﻧﻴﻤﺴﺎل را ﻧﺪارد.
ﻣﺎده : 29
درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺳﻪ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻤﺴﺎل
ﻣﺘﻨﺎوب و در دوره ﻫﺎي ﻛﺎرداﻧﻲ وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،اﻋﻢ از ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎﻣﺘﻨﺎوب ،ﻛﻤﺘﺮ از  12ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اي ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده : 33
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻫﺮﻳﻚ از دوره ﻫﺎي ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاي  2ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎﻣﺘﻨﺎوب از ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﺟﺰو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ دوره ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺎده : 34
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ،ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻫﺮﻧﻴﻤﺴﺎل ،ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش
داﻧﺸﻜﺪه ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده : 35
ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺪون ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ،اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻨﺼﺮف از ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﺣﻖ
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺪارد.
ﻣﺎده : 40
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ و از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،درﻳﻚ رﺷﺘﻪ و درﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ،
ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺒﺪاء و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﻣﺎده : 55
داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ذﻳﺮﺑﻂ از ﻳﻚ
رﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ در ﻳﻚ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ دﻫﺪ:
 -1اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ دررﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﺣﺪاﻗﻞ  1/6و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2/3واﺣﺪﻫﺎي دوره راﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ورودي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ از ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻬﻤﻴﻪ و رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ ،اﻣﻜﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده : 65
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  12ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺪرك ﻛﺎرداﻧﻲ ﻳﺎ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ .درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ از  12ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  20واﺣﺪ درﺳﻲ از درس ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از  12ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ) در دوره
ﻛﺎرداﻧﻲ( و 2ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ) دردوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ( ﻣﺠﺪدا اﻧﺘﺨﺎب و آن درس را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺧﻮد راﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ .در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﻧﻤﺮات دروس ﺗﻜﺮاري ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺮات ﻗﺒﻠﻲ ،درﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.

