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 دانشگاه صنعتي امیرکبیر )پلي تکنیک تهران(
 

 قوانین و مقررات آموزشيدة گزي

 

بر اساس مصوبات و  نیمسال است و اين دوره حداکثر تا يک  سال 4مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسي پیوسته  

 عدم اتمام تحصیالت در بازه مجاز، درخواست ادامه تحصیل دانشجو در صورتقابل افزايش است. مقررات دانشگاه 

 گردد.ص دانشگاه بررسي ميتوسط کمیسیون موارد خا

نیمسال و يا کمتر )بدون مرخصي های تحصیلي بدون احتساب در  9در صورت اتمام تحصیل دوره کارشناسي در  

از دروس افتاده و يا صفر غیبت کالسي/ امتحاني را از واحد  15سنوات(، دانشجو مي تواند در زمان دانش آموختگي تا 

 کارنامه خود بي اثر در معدل نمايد.

نیمسال )بدون مرخصي های تحصیلي بدون احتساب در سنوات(،  9در صورت اتمام تحصیل دوره کارشناسي در بیش از  

سي/ امتحاني را از کارنامه خود دانشجو مي تواند در زمان دانش آموختگي صرفا يک درس افتاده و يا صفر غیبت کال

 بي اثر در معدل نمايد.

برای دانشجويان دوره روزانه بابت اخذ مجدد و يا جايگزين دروسي که حذف غیر موجه شده اند )به تشخیص دانشگاه(  

 و يا در آنها نمره قبولي کسب نشده است هزينه مطابق تعرفه مصوب دريافت خواهد شد.

 واحد درسي انتخاب نمايد. 20و حداکثر  12حداقل نیمسال تحصیلي  تواند در هرهر دانشجو مي 

واحد  24 تا حداکثر  تواندمينیمسال تحصیلي بعد  در ،باشد 17حداقل اگر میانگین نمرات دانشجويي در يک نیمسال   

 درسي انتخاب نمايد.

 زيرحد نصاب

ادعای ( و .واحد باشد 10)شاهد و ايثارگر زير واحد باشد.  12زير سقف واحدهای دانشجو در هر نیمسال صورتیکه  در 

 گردد. التحصیلي نیز نداشته باشد واحدها حذف شده و پس از تقاضای دانشجو مرخصي تحصیلي ثبت ميفارغ

 12درصورتیکه واحدهای انتخابي دانشجو در پايان هر نیمسال بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  

شود، اما در مشروط سد اين نیمسال به عنوان يک نیمسال کامل در سنوات تحصیلي وی محسوب ميواحد درسي بر

 تاثیر است.شدن و ممتاز شدن دانشجو بي



 حذف اضطراری

قويم  آموزشي ت شده در خود را در زمان تعیین  در هر ترم يک درس تئوریتواند درصورت احراز شرايط الزم، دانشجو مي  

 دانشگاه حذف نمايد.  

 استفاده نمايند.   درستوانند  با رعايت شرايط الزم و عدم عودت شهريه از حذف اضطراری دانشجويان میهمان  نیز مي  

 مشروطي

باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط  تلقي  12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلي کمتر از  

 واحد درسي انتخاب نمايد.  14رنیمسال بعدی حداکثر تا شود و دمي

 شود.داشته باشد از تحصیل محروم مي نیمسال مشروطي اعم از متناوب يا متوالي 3چنانچه دانشجو در طول تحصیل  

 صدور گواهي اشتغال به تحصیل

دانشجويان جهت اخذ گواهي اشتغال به تحصیل در سنوات مجاز تحصیلي )حداکثر پايان ترم هشتم( در صورتي  

که ثبت نام ترم انجام شده باشد )انتخاب واحد کرده باشند( الزم است به سامانه دانشجويان وزارت علوم به آدرس 

 g.irhttps://portal.saor .مراجعه و پس از ثبت نام، درخواست خود را ثبت نمايند 

الزم است برای درخواست گواهي اشتغال به تحصیل به مديريت امور دانشجويان میهمان، دانشجويان خارجي 

آموزشي دانشگاه مراجعه نمايند. دانشجويي که از مرخصي تحصیلي استفاده مي نمايند تنها مجاز به دريافت گواهي 

 ال به تحصیل خطاب به سازمان تأمین اجتماعي يا بیمه سالمت مي باشد.اشتغ

 مرخصي تحصیلي

 تواند در دوره کارشناسي پیوسته از دو نیمسال مرخصي تحصیلي استفاده نمايد. دانشجو مي 

بررسي مصاديق مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصیلي نظیر زايمان، انجام جراحي پزشکي  نیازمند استراحت  

طوالني مدت، بیماريهای حاد روحي و رواني، با ارائه مستندات پزشکي و بیمارستاني که به تايید مرکز بهداشت و مرکز 

 مشاوره دانشگاه رسیده باشد، در اختیار کمیسیون موارد خاص دانشگاه است.

 التحصیليادعای فارغ

باقي داشته باشد بشرطي که میانگین  درسي واحد 24حداکثر آموختگي، چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش 

 .واحد درسي اخذ نمايد 24تواند تا سقف باشد، مي 10کل وی باالی معدل 

https://portal.saorg.ir/


 معرفي به استاد

تواند آن دو درس را به صورت داشته باشد مي تنها دو درس نظری باقیماندهدر صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل  

 نمرات اعم از پروژه و کارآموزی بايد در پورتال ثبت گرديده باشد.(معرفي به استاد بگذراند. )کلیه 

 انصراف از تحصیل

 شود.از تحصیل محسوب ميانصراف عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلي،   

دانشجوی متقاضي انصراف از تحصیل بايد درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبي به آموزش    

دانشکده تسلیم نمايد. دانشجو مجاز است فقط يک بار و تا يک ماه از تاريخ ارائه درخواست، انصراف خود را 

شود و اين حکم صادر مي پس بگیرد، در غیر اينصورت پس از انقضای اين مهلت حکم انصراف از تحصیل وی

 غیر قابل برگشت است.

      رسميلغو تعهد خدمات آموزش رايگان و صدور کارنامه       

لغو  تعهد  درخواست رصورتي که دانشجو درخواست صدور کارنامه داشته باشد مي تواند با مراجعه حضوری ود 

 اين کارنامه ارزش ترجمه دارد(دانشگاه دريافت نمايد. ) خدمات آموزشي رايگان، کارنامه فارسي رسمي مهمور به مهر

تواند تقاضای لغو تعهد خدمات محدوديتي در گذراندن ترمها وجود ندارد و دانشجو در هر مقطعي از تحصیل مي 

  آموزش رايگان را داشته باشد.

                                      

امور آموزشي دانشگاه مديريت        

 

 


