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راهنمای خالصه مواد قانونی انتخاب واحد

تاریخ بازنگری:

تعداد واحد درسی در هر دوره و مقطع تحصیلی
-

تعداد واحدهای درسی دورههای کارشناسی پیوسته بر اساس برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
 132واحد میباشد.
* هرواحد درسی نظری  17ساعت  ،عملی یا آزمایشگاهی  34ساعت ،کارگاهی و کارآموزی در عرصه  51ساعت در طول
یک نیمسال یا دوره تابستانی میباشد.

تعداد واحد درسی در هر نیمسال تحصیلی
-

دانشجو در هر نیمسال حداقل  12و حداکثر  20واحد میتواند اخذ کند .در شرایط زیر مقادیر حداقل و حداکثر مورد اشاره
تغییر میکند:
 oدر صورتی که معدل دانشجو باالتر از  17باشد ،میتواند با نظر استاد راهنما تا  24واحد انتخاب کند.
 oدر صورتی که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو در نیمسال قبل از کارآموزی از  12واحد کمتر باشد.
 oدر صورتی که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو در نیمسال قبل از کارآموزی حداکثر  24واحد باشد ،به شرط
عدم مشروطی در ترم قبل از آن میتواند تمامی واحدها را اخذ کند.
 oدانشجو در نیمسال بعد از مشروطی حق انتخاب بیش از  14واحد درسی ندارد.
 oدانشجوی مشروط حتی در نیمسال قبل از کارآموزی نمیتواند بیش از  14واحد اخذ نماید .در موارد استثنایی
پس از مکاتبه و به تشخیص و مجوز شورای آموزشی دانشگاه تا  20واحد امکان ارایه واحد وجود خواهد داشت.
 oدر نیمسال ماقبل کارآموزی ،در صورتی که دانشجو در نیمسال قبل از آن مشروط نشده باشد ،میتواند کلیه
واحدهای درسی خود را (حداکثر  24واحد) اخذ نماید.

-

حداقل تعداد واحد دوره روزانه (دانشجویان شاهد و ایثارگر) در هر نیمسال تحصیلی  10واحد میباشد و حداکثر تا چهار
نیمسال از نیمسالهایی که دانشجو  10واحد انتخاب نموده  ،جزء سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمیشود.

-

در مواردی که تعداد واحدهای ارائه شده برای دانشجو توسط دانشکده کمتر از  12باشد  ،آن نیمسال جزء سنوات
دانشجو محاسبه نمیشود ولی در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد.

-

در مواردی که دانشجو به دلیل مشکالت تعداد واحدهایش کمتر از  12باشد  ،آن نیمسال جزء سنوات دانشجو محاسبه
میشود و در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد.

-

در مواردی که دانشجوی شاهد و ایثارگر خارج از اختیار خود مجبور به انتخاب کمتر از  10واحد باشد  ،آن نیمسال در
صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه نخواهد شد.

-

تعداد واحد انتخابی در هر دوره تابستانی  6واحد است .اخذ دروس عمومی در دوره تابستانی با توجه به شرایط دانشجو
تنها در صورت اخذ مجوز از گروه معارف دانشگاه امکان پذیر میباشد .چنانچه دانشجوئی در حال فارغ التحصیلی باشد
میتواند تا  8واحد درسی را در دوره تابستان بگذراند.

شرایط اخذ واحد به همراه کارآموزی در عرصه
اخذ واحد همراه با کارآموزی مجاز نیست .لیکن:
-

در صورت ضرورت و با تأئید شورای آموزشی دانشگاه ،اخذ حداکثر  5واحد درسی (عمومی یا اختصاصی ،تئوری یا عملی،
گذرانده یا نگذرانده) با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کالس های درسی بالمانع میباشد.

-

همچنین در صورتی که دانشجو تنها یک درس تئوری یا عملی باقیمانده داشته باشد که قبال آن درس را اخذ نموده و در
کالسهای مربوط حضور داشته و لیکن در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب نکرده باشد با تأئید استاد مربوطه
میتواند درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.

-

چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مردودی گرفت در نیمسال بعد ملزم انتخاب مجدد درس و شرکت در
کالس میباشد.

