
 

 

 

 برتر: %25و  %15نحوه تعیین رتبه کالسی و محاسبه 

باید تا پایان نیمسال ششم، حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی را سپری کرده متقاضیان پذیرش  -1

 باشند.

در اعالم معدل و تعیین رتبه کالسی، چه برای متقاضیان در حال تحصیل و چه برای متقاضیانی که فارغ التحصیل  -2

 اند، معدل کل تا پایان نیم سال تحصیلی ششم مالک عمل خواهد بود.شده

، در محاسبه تعداد واحدهای گذرانده، 97، دروس گذرانده شده در ترم تابستان سال 94برای دانشجویان ورودی بهمن  -3

 ( لحاظ خواهد شد.971ششم) یعنی نیم سال کد معدل و رتبه تا پایان نیم سال 

تا ، در محاسبه تعداد واحدهای گذرانده 98، دروس گذرانده شده در ترم تابستان سال 95ی مهر برای دانشجویان ورود -4

 ( لحاظ می شود. ولی در محاسبه معدل و رتبه لحاظ نخواهد شد.972پایان نیم سال ششم ) یعنی نیم سال کد 

اسبه تعداد واحدهای گذرانده، ، در مح98، دروس گذرانده شده در ترم تابستان سال 95برای دانشجویان ورودی بهمن  -5

 ( لحاظ خواهد شد.981ششم) یعنی نیمسال کد معدل و رتبه تا پایان نیم سال 

 ، عدد حاصله رو به باال گرد خواهد شد.برتر %25و  %15در محاسبه تعداد دانشجویان  -6

% برتر محسوب  25، 21تا  1نفر باشد، نفرات  83دانشجویان هم رشته و هم ورودی به عنوان مثال، چنانچه تعداد کل 

 خواهند شد.

 مد نظر است. مجموع دانشجویان روزانه و شبانهدر محاسبه تعداد کل دانشجویان هم رشته و هم ورودی،  -7

، عدم مراجعه در محاسبه تعداد کل دانشجویان هم رشته و هم ورودی، افرادی که وضعیت تحصیلی آنها در سیستم سما -8

 مورد شمارش قرار نخواهند گرفت. درج شده است، و اتمام میهمانی

در صورتی مورد شمارش قرار میگیرند  دائم مهماندر محاسبه تعداد کل دانشجویان هم رشته و هم ورودی، دانشجویان  -9

که تا پایان نیم سال ششم، حداقل نیمی از واحدهای درسی خود را در دانشگاه مراغه سپری کرده باشند. به عنوان مثال، 

واحد سپری کرده باشد، در صورتی در محاسبه تعداد کل  110یان نیم سال ششم امهمان دائم تا پ چنانچه دانشجوی

 واحد را در دانشگاه مراغه گذرانده باشد. 55دانشجویان شمارش می شود که از این تعداد، حداقل 



سما،  متعداد کل دانشجویان هم رشته و هم ورودی، افرادی که برای وضعیت تحصیلی آن ها در سیست در محاسبه  -10

 :مواردی نظیر اخراج از تحصیل و انتقال به دانشگاه دیگر درج شده است، به شکل زیر عمل خواهد شد

احدهای درسی مقطع به دانشگاه دیگر، حداقل سه هشتم کل ودر صورتی که دانشجوی اخراج شده یا منتقل شده 

کارشناسی را در دانشگاه مراغه سپری کرده باشد، در محاسبه تعداد کل دانشجویان مورد شمارش قرار می گیرد و در 

 غیر اینصورت، دانشجوی مورد نظر نباید در محاسبه تعداد کل دانشجویان هم رشته و هم ورودی لحاظ شود.

 53باشد، دانشجویی که پس از گذرانده  140ی درسی مقطع کارشناسی به عنوان مثال، در صورتی که تعداد کل واحدها

 انشجویان شمارش می شود.دواحد اخراج شده است، در محاسبه تعداد کل 


