شیوه نامه اجرایی آئین نامه آموزشی
دوره کاردانی  ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

ورودی های 39و بعد
مصوبه شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی مورخ 7931/9/71و 7931/9/97
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مقدمه:
با توجه به آئین نامه جدید آموزشی دوره کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی  39و بعد مصوب مورخ
 39/61/61شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و ضرورت تدوین دستورالعمل یاا
شیوه نامه اجرایی آئین نامه مذکور،این شیوه نامه با استناد به مصوبات و سوابق مربوطه به منظور رفا ابااام و
ایجاد هماهنگی بین واحدهای آموزشی دانشگاه به تفکیک برخی مفاد آئین نامه ،به ضرورت ،تادوین شاده و در
جلسات شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ  6931/9/61و6931/9/96به تصویب رسیده اسا.
بدیای اس .دستور العمل اجرایی مابقی مفاد آئین نامه عین چاار چوب آئین نامه مذکور خواهد بود
مفاد آئین نامه

دستورالعمل اجرایی

ماده  –2تعاریف – بند77

 -6منظور از دروس جبرانی در دوره کارشناسی دروس پیش نیازی اسا.

 -77درس جبرانی  :درسی اس .که به تشخیص گاروه آموزشای،
گذراندن آن برای رف کمبود داناش یاا مااارت دانشاجو ،در آغااز
دوره تحصیلی مربوط ضروری اس.

که دانشجو ،حسب نمرات خاام اخاذ شاده اش در کنکاور سراساری  ،در
صورت تشخیص گروه آموزشی  ،ملزم به اخذ آن ها اس.
 -1به ازای دو درس جبرانی با حداقل  1واحاد یاک نیمسااه باه سانوات
مجاز تحصیلی دانشجو اضافه خواهد شد

تبصره ماده 5
دانشگاه موظف اس ، .برنامه های آموزشی و درسی مصوب شورای

دروس تربیا .بادنی و ورزش 6باه لحاااا ماهیا .دروس از ایان تبصااره

عالی برنامه ریازی آموزشای وزارت را بارای دوره ای کاه در آن باا

مستثنی هستند

مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفتاه اسا ،.اجارا
نماید
تبصره :دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد از واحد های درسای
هر دوره را با اولوی .دروس پایه و عمومی به جاز دروس مجموعاه
معارف اسالمی و فارسی عمومی به صورت الکتارونیکی( مجازی) با
تاکید بر محتوای الکترونیکی و رعای .استانداردهای مصوب وزارت
ارائه نماید
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مفاد آئین نامه
ماده 6

دانشگاه موظف اسا ، .بارای هادای .تحصایلی دانشاجو از زماان ضوابط مربوطه اعم از چگونگی انتخاب ،میزان موظفی و شاااارح وظاایف
پذیرش  ،یکی از مدرسان مرتبط با رشته تحصایلی دانشاجو را باه استاد راهنما تاب دستورالعمل دفتر مادیری ، .برناماه ریازی و همااهنگی
عنوان راهنمای آموزشی تعیین و اعالم نماید

امور آموزشی در معاون .آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اس.

ماده 8
در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسااه تحصایلی بارای داناش دانشجویی که جا .فراغ .از تحصیل در آخرین نیمساه تحصیلی خود تا
آموختگی حداکثر دو درس نظاری داشاته باشاد  ،باا تائیاد گاروه سقف  11واحد داشته باشد ،مجااز اس .دو درس نظری از این  11واحاد
آموزشی و باا رعایا .ساقف واحادهای آن نیمااااساه ( موضاو

را  ،در صورت عدم ارائه درس یا تالقی دروس  ،همزمان با دروس دیگر باه

تبصره های1و  9ماده  )1می تواند دروس را به صورت معرفی باه صورت معرفی به استاد اخذ نماید و بگذراند
استاددر آن نیمساه یا دوره تابستان بگذراند

تبصره ماده 8
تبصره  :چنانچه دانشجویی قبال یک درس عملی – نظاری را اخاذ مالک گذراندن دوره عملی یک درس عملی -نظری ،تائیدیه استاد درس
ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس فاو را گذراناده و گروه مربوطه اس.
باشد  ،می تواند با رعای .مفاد این ماده  ،بخش نظاری آن درس را
به صورت معرفی به مدرس اخذ نماید
ماده 71
برنامه ریزی و تصامیم گیاری در بااره چگاونگی و زماان حاذف و برنامه ریزی و تصمیم گیری در باره چگونگی زماااان حاااذف و اضااافه،
اضافه  ،حذف اضطراری دروس  ،اعالم و ثب .نمره  ،تااری تجدیاد حذف اضطراری دروس ،اعالم و ثب .نماره ،تااری تجدیاد نظار مطاابق
نظر و غیاره طباق شایوه ناماه اجرایای مصاوب شاورای آموزشای تقویم کلی آموزشی مصوب هیات رئیسه دانشاگاه در سااه  ،6931تقاویم
آموزشی و دستورالعمل ثب .نمرات در سیستم گلستان ( ابالغیاه از ساوی
دانشگاه انجام می شود
معاون .آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در هر نیمسااه) انجاام مای
شود
کلیه دانشکده ها و پژوهشکده ها ملزم باه رعایا .ضاوابط و دساتورالعمل
های ابالغ شده از سوی معااااون .آموزشی و تحصیالت تکمیلای دانشاگاه
هستند
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تبصره  7ماده 75
ماادت مجاااز تحصاایل در دوره هااای کاااردانی( اعاام از پیوسااته و
ناپیوسااته) و کارشناسااای ناپیوساااته دو سااااه و در دوره هاااای
کارشناسی پیوسته چاار ساه اس.
تبصره  : 6دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاب و با تصویب شورای
آموزشی دانشگاه حداکثر یک نیمساه بارای دوره هاای کااردانی و
کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیمسااه بارای دوره کارشناسای
پیوسته  ،مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد چنانچاه دانشاجو در
این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد

دانشگاه اختیار دارد در شاریط خااب بناا بار مصاوبه شاورای آموزشای و
تحصیالت تکمیلی دانشاگاه ماورخ  6931/9/96باا پیشانااد دانشاکده و
تایید مدیری .خدمات آموزشی دانشگاه  ،حداکثر یک نیمسااه بارای دوره
های کااردانی و کارشناسای ناپیوساته و حاداکثر دو نیمسااه بارای دوره
کارشناسی پیوسته  ،مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد چنانچاه دانشاجو
در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد

تبصره  7ماده 71
حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره هاای حضاوری الزامای

 -6بنا بر مصوبه شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ
 ،6931/9/96اگر دانشجو در درسی بیش از  9/61جلسات یاا در جلساه
امتحان پایان نیمساه آن درس غیب .کند ،چنانچه غیبا ( .غیبا .باه
دالیل غیر پزشکی) دانشاجو باه تشاخیص شاورای آموزشای دانشاکده
غیرموجه تشخیص داده شود نمره آن درس صفر و در صورت تشاخیص
موجه  ،آن درس حذف می شود در این صورت رعایا .حاد نصااب 61
واحد در طوه نیمساه برای دانشجو الزامی نیس .ولی نیمساه مذکور به
عنوان یک نیمساه کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می شود
 -1تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیب .دانشجو(غیب .به دالیل
پزشکی) به عاده پزشک معتمد دانشگاه اس.

اس.
تبصره  :6اگر دانشجو در درسی بیش از  9/61جلسات یا در جلسه
امتحان پایان نیمساه آن درس غیب .کند ،چنانچه غیب .دانشاجو
به تشخیص شاورای آموزشای دانشاگاه غیرموجاه تشاخیص داده
شود ،نمره آن درس صفر و در صورت تشاخیص موجاه  ،آن درس
حذف می شود در این صورت رعای .حد نصاب  61واحد در طوه
نیمساه برای دانشجو الزامی نیس .ولی نیمساه مذکور باه عناوان
یک نیمساه کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می شود
تبصره 2ماده 71

با توجه به تفویض برخی از اختیارات آموزشی به دانشکده ها از ساه ،39
تبصره  :1در شرایط خاب  ،حذف تمام دروس یک نیمساه در شرایط خاب ،حذف تمام دروس یک نیمساه تحصایلی باا درخواسا.
تحصیلی با درخواس .کتبی دانشجو و تائید شورای آموزشی کتبی دانشجو و تائید شورای آموزشی دانشکده قبل از شرو امتحانااااات
دانشگاه قبل از شرو امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی ( اعم از نظری و عملی) و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر اس.
امکان پذیر اس.
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مفاد آئین نامه
تبصره 9ماده 71

تبصره  :9دانشجو می تواند با رعای .مفااد تبصاره  6ایان مااده،در دانشجو می تواند با رعای .مفاد تبصره  6این ماده  ،درصاورت اضاطرار تاا
صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شرو امتحانات پایاان نیمسااه  ،سه هفته قبل از شرو امتحانات پایان نیمساه ،صرفا یاک درس نظاری را
صرفا یک درس نظری را با تائید گاروه آموزشای حاذف کناد باه

با تائید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده

شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتار از  61واحاد

دانشجو کمتر از  61نشود

نشود
تبصره  7و2ماده 78

حداقل نمره قبولی در هر درس  61اس.
تبصره  :6دانشجویی که در هر نیمساه در یک یا چند درس نمره قباولی
کسب نکند چنانچه در نیمساه های بعدی  ،درس یا دروس مذکور را باا
نمره قبولی بگذراند ،نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات
تحصیلی دانشجو ،فقط ثب .و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسابه

-6دانشجویی که در طوه دوره تحصیل خود در یک یاا حاداکثر  5درس
نمره قبولی کسب نکند ،چنانچه درس یا دروس مذکور را باا نماره قباولی
بگذراند نمره یا تمام نمره های ماردودی قبلای در دروس ماذکور در ریاز
نمرات تحصیلی دانشجو  ،فقط ثب .و باقی می ماند اماا ایان نماره هاا در
محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نماره قباولی در آن درس

میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قباولی در آن درس ماالک مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود
 -1تبصره  6ماده  61صرفا در زمان دانش آموختگی دانشجو قابل اعمااه
محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود
خواهد بود
تبصره :1گذراندن دروس با استفاده از تبصاره  ، 6صارفا بارای محاسابه
میانگین کل دوره تحصایلی در هنگاام دانااش آماوختگی مای باشاد و  -9انتخاب و تائید یک یا حداکثر  5درس مذکور باید تاا قبال از اعاالم و
ارساه مدارک فراغ .از تحصیل دانشجو به آموزش کل توساط گاروه
مشروطی دانشجو در نیمساه های قبل را خنثی نمی کند
آموزشی مربوطه انجام و نتیجاه جاا .اقادامات بعادی باه مادیری.
خدمات آموزشی دانشگاه ارساه شود

ماده 22

دانشجو می تواند با رعای .سنوات مجاز تحصیل ،در دوره کااردانی دانشجو می تواند باا رعایا .سانوات مجااز تحصایلی در دوره کارشناسای
و کارشناسی ناپیوسته یک نیمساه و در دوره کارشناسای پیوساته

پیوسته حداکثر تا قبل از شرو کالس های هر نیمسااه نساب .باه ارائاه

حداکثر دو نیمساه از مرخصی تحصیلی استفاده نماید

درخواس .مرخصی تحصیلی خود اقدام نماید

تبصره  2ماده 22

بنااا باار مصااوبه شااورای آموزشاای و تحصاایالت تکمیلاای دانشااگاه مااورخ

تبصره  :1مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو  ،در صاااورت تائید

 6931/9/96مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو  ،در صورت تائید پزشک

پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی  ،حااااداکثر دو نیمساه

معتمد دانشگاه و شورای آموزشی دانشکده  ،حداکثر دو نیمساه تحصایلی

تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی اس.

و بدون احتساب در سنوات تحصیلی اس.
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تبصره  9ماده 22

بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی ( مانند ماموری .همسر یا والادین
تبصره  :9بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی ( مانند ماموری.
و ) حداکثر تا دو نیمساه تحصیلی و بدون احتساب در سانوات مجااز ،
همسر یا والدین و ) حاداکثر تاا دو نیمسااه تحصایلی و بادون
بنااا باار مصااوبه شااورای آموزشاای و تحصاایالت تکمیلاای دانشااگاه مااورخ
احتساب در سنوات مجااز  ،در اختیاار شاورای آموزشای دانشاگاه
 ،6931/9/96در اختیار مدیری .خدمات آموزشی دانشگاه اس.
اس.
تبصره  1ماده 22

دانشجو می تواند بناا بار مصاوبه شاورای آموزشای و تحصایالت تکمیلای
تبصره  :1دانشجو می تواند با تشخیص شورای آمورزشی دانشگاه از
دانشگاه مورخ  ،6931/9/96با تشخیص مدیری .خدمات آموزشی دانشگاه
مجمو مرخصی های مذکور در این ماده و تبصره های منادرر در
از مجمو مرخصی های مذکور در این ماده و تبصاره هاای منادرر در آن
آن باره مند شود
باره مند شود

ماده :27

 -6تصمیم گیری در مورد بازگشا .باه تحصایل دانشاجوی منصارف از

ثب .نام نکاردن دانشاجو در هار نیمسااه تحصایلی  ،انصاراف از

تحصیل  ،باید قبل از شرو نیمساه بعدی  ،بناا بار مصاوبه شاورای

تحصیل محسوب می شود

آموزشی و تحصیالت تکمیلای دانشاگاه ماورخ  ، 6931/9/96توساط

تبصره  :تصمیم گیری در مورد بازگشا .باه تحصایل دانشاجوی

مدیری .خدمات آموزشی دانشگاه انجام شود

منصرف از تحصیل بر عاده شورای آموزشی دانشگاه اس..

 -1در صورت موافق .مدیری .خدمات آموزشای دانشاگاه باا درخواسا.
بازگش .به تحصیل دانشجوی منصارف از تحصایل ،آن نیمسااه کاه
دانشجودر آن ثب .نام ننموده اس .جزء مدت تحصیلی مجاز دانشجو
محسوب می شود

ماده 22

 -6دانشجوی منصرف از تحصیل بایاد باه کلیاه تعااداتی کاه در دوران
دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل  ،باید درخواسا .انصاراف خاود را
تحصیل سپرده اس ،.عمل نماید
شخصا و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند دانشاجو  -1تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل منوط به شرک .و قبولی
مجاز اس .فقط یک بار و تا دو ماه از تااری ارائاه درخواسا ، .تقاضاای
در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوطه اس.
انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت پس از انقضای ایان مالا -9 ، .با توجه به تفویض اختیارات آموزشی به دانشکده ها از سااه ، 6939
حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود
دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل بایاد درخااااواس .انصاراف از
تحصیل خود را شخصا و به صورت کتبی باه اداره آماوزش دانشاکده
ارائه نماید
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بند ب ماده 29

دانشجوی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشاتن شارایط ذیال

دانشجوی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط می تواند از یک رشته یا گرایش به رشاته یاا گارایش دیگار تحصایلی در
زیر می تواند از یک رشته یا گارایش باه رشاته یاا گارایش دیگار

همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:

تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد

بنااا باار مصااوبه شااورای آموزشاای و تحصاایالت تکمیلاای دانشااگاه مااورخ
: 6931/9/96

ب) موافق .گروه آموزشی مبداو مقصد و با تائید شاورای آموزشای
دانشگاه

 -6موافق .گروه آموزشی و تائید معاون .آموزشی دانشکده مباداو مقصاد
الزامی اس.
 -1پس از اعالم نظر دانشکده های مباداء و مقصاد بایاد مراتاب جاا.
اعالم نظر ناایی و انجام اقدامات بعدی به مدیری .خدمات آموزشای
دانشگاه ارساه شود

بند ج ماده29

ر) کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزماون سراساری گاروه مالک تائید سازمان سنجش آموزش کشور  ،همان کارنامه های تغییااار
آزمایشی ذیربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشاته یاا رشته و انتقاه صادره از سوی سازمان سنجش کشور اس .که هر ساه به
گرایش در دانشگاه و در ساه پاذیرش باا تائیاد ساازمان سانجش پورتاه دانشگاه ها ارساه می شود
آموزش کشور

تبصره ماده 29

تبصره :دانشجو صرفا در هر دوره تحصیلی بارای یاااااااک بااااار
می تواند با رعای .شرایط این ماده ،تغییر رشته یا گرایش دهد

 -6دانشجو می تواناد تقاضاای تغییار رشاته یاا گارایش خاود را پاس از
گذراندن حداقل یک نیمساه به آموزش دانشکده ارائه نماید
 -1دانشجویی که با تقاضای تغییر رشته او موافق .شده اس .مجااز اسا.
تا قبل از ثب .نام و انتخاب واحاد در رشاته یاا گارایش جدیاد  ،تقاضاای
انصراف از تغییر رشته یا گرایش خود را به آموزش دانشگاه ارائاه نمایاد در
غیر اینصورت پس از انقضای مال .مقررحکم صادره غیر قابل تغییر اس.
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مفاد آئین نامه
ماده 21

 -6تغییر رشته یا گرایش دانشجویانی که به دستگاه های اجرایی خاب

تغییر رشته از دوره های پایین به دوره های باالتر  ،از غیار دولتای
به دولتی  ،از شبانه به روزانه ،از غیر حضوری به نیماه حضاوری و
حضوری ممنو اس .ولی بر عکس آن مجاز اس.
تبصره :تغییر رشته دانشجویی کاه پاذیرش وی در دوره از طریاق
بدون آزمون می باشد به رشته هایی که پذیرش در آنااا از طریاق
آزمون سراسری صورت گرفته باشد  ،ممنو اس.

ماده 28

معاده سازی و پذیرش واحد های درسی گذرانده شده دانشجو بار
اساس دستور العمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان
پذیر اس.

تعاد دارند ،با رعای .کلیه شارایط ایان مااده و اعاالم موافقا .دساتگاه
اجرایی ذی ربط امکان پذیر اس.
 -1تغییر رشته دانشجویانی که با شیوه بدون آزمون پاذیرش شاده اناد،
امکان پذیر نیس.

الف  -معادل سازی دروس دانشجوی تغییر رشته و گرایش در ضمن تحصیل:

 -6الزم اس .محتوای آموزشی دروس گذرانده شده با دروس جدید  ،بنا
به تشخیص گروه آموزشی  ،اشتراک محتوایی داشته باشد
 -1نمرات دروس پذیرفته شده فقط در معده کال دانشاجو محاااااسبه
می شود
 -9پذیرش دو درس یاکسان ( از نظر عناوان و محتاوی) باا میااااازان
واحد های متفاوت به شرطی امکاان پاذیر اسا .کاه میازان واحاد درس
گذرانده شده بیش از میزان واحد درسی باشد که قرار اسا .تطبیاق داده
شود ( به طور مثاه :درس ساه واحادی باه جاای درس دو واحادی قابال
تطبیق اس .و بالعکس آن امکان پذیر نیس) .
ب -معادل سازی دروسی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه در مقطع فعلی
یا مقاطع تحصیلی دیگرگذرانده است :

 -6الزم اس .محتوای آموزشی دروس گذرانده شده باا دروس جدیاد  ،بناا
به تشخیص گروه آموزشی  ،اشتراک محتوایی داشته باشد.
- 1نمرات دروس پذیرفته شده فقط در معده کال دانشاجو محاااسباااه
می شود.
 -9پذیرش دو درس یکسان ( از نظر عنوان و محتاوی) باا میازان واحاد
های متفاوت به شارطی امکاان پاذیر اسا .کاه میازان واحاد درس
گذرانده شده بیش از میزان واحد درسی باشد که قرار اسا .تطبیاق
داده شود ( به طور مثاه :درس سه واحدی به جای درس دو واحادی
قابل تطبیق اس .و بالعکس آن امکان پذیر نیس) .
 -1حداکثر واحد های قابل تطبیق و پاذیرش نبایاد بایش از  %51کال
واحد های درسی رشته و دوره تحصیلی باشد
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تبصره  7ماده 28

این تبصره خااب دانشاجویانی اسا .کاه دروس را قبال از ورود باه

تبصره  :6به ازای هر  61تا  11واحد از دروس معاده سازی شده ،

دانشگاه در مقط فعلی یا مقط تحصیلی دیگر گذرانده اند و مشموه

یک نیمساه از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود

دانشجوی تغییر رشته و گرایش در ضمن تحصیل نمی شود

تبصره 7ماده 92

در صااورتیکه دانشااجوی منصاارف یااا محااروم از تحصاایل در دوره

در اجرای تبصره  6ماده  ،91تعداد واحد و نمرات کسب شده دانشجو

کارشناسی پیوسته حداقل  11واحاد درسای ( شاامل حاداکثر61

در دروسااای که در معااده کاال ماورد محااااسبه قااااااااااارار

واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قباولی

نمی گیرند  ،در کارنامه دانشجو ثب .و باقی خواهند ماند

گذرانده و میانگین کل دروس گذراناده وی  61یاا بااالتر باشاد در
این صورت می تواند مدرک دروه کاردانی هماان رشاته را دریافا.
کنااد در غیاار اینصااورت بااه دانشااجوی مااذکور و همچنااین بااه
دانشااجوی منصاارف یااا محااروم از تحصاایل در دوره کاااردانی و
کارشناسی ناپیوساته ،فقاط گاواهی مبنای بار تعاداد واحاد هاای
گذرانده شده داده خواهد شد ( ماده )91
تبصره  :6در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در
دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحد های مورد نیاز دوره کاردانی
را با نمره قبولی گذراناده باشاددراین صاورت دانشاگاه دروسای را
مالک میانگین کل برای صدور مدرک کاردانی قرار مای دهاد کاه
میانگین کل دانشجو در آن دروس  61یا باالتر شود
از نیمساه دوم 31-39با توجه به تفویض برخی اختیارات آموزشی به

ماده 97

تاری دانش آموختگی  ،زمان ثب .آخرین نمره درس دانشجو در

دانشکده هاا ،قفال نااایی نمارات دانشاجویان نیاز باه اداره آماوزش

اداره آموزش دانشگاه اس.

دانشکده ها تفویض شده اس ،.لاذا تااری داناش آماوختگی  ،زماان
آخرین قفل نمره درس دانشجو توسط آماوزش دانشاکده محساااوب
می شود

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه
22تیر ماه 7931
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