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  رونده آموزشی)(نسخه مخصوص پ  :  کاربرگ ضوابط آموزشی)218- 2( کاربرگ

    مقدمه:  

کـاربردي، بـه منظـور آشـنایی بـا ضـوابط و        -شدن جنابعالی در دانشگاه جامع علمـی ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت پذیرفته

 مقررات آموزشی، نظر آن عزیز را به موارد زیر جلب نموده خواهشمند است تمام موارد زیر را به صورت کامـل و بـا دقـت مطالعـه    

نقـش  توانـد  د. بدیهی است آگاهی دانشجویان عزیز از برخی ضـوابط و مقـررات آموزشـی مـی    ذیربط را امضا نمایینموده و قسمت 

  هاي مهارتی، ایفا نماید.پیشرفت تحصیلی و ارتقا آموزشموثري را در 

   نویسینام -1

 واحـد بـه مرکـز آموزشـی      نویسـی و انتخـاب  شود، براي نـام هایی که توسط دانشگاه اعالم میدانشجو موظف است در مهلت

 نویسی، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.مراجعه نماید. عدم مراجعه براي نامشخصاً 

   سال تحصیلی -2

 16سال تحصـیلی شـامل   سال تحصیلی و در صورت لزوم یک دوره تابستانی است. هر نیمهر سال تحصیلی مرکب از دو نیم 

  زش است.هفته آمو 6هفته و هر دوره تابستانی شامل 

 سال تحصیلیتعداد واحدها در هر نیم - 3

 واحد درسی را انتخاب نماید. 20و حداکثر  12سال تحصیلی حداقل تواند در هر نیمهر دانشجو می  

 واحد معاف است.  12سال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل در آخرین نیم 

  باشد، در اینصورت دانشجو با تایید گـروه آموزشـی در نیمسـال     17میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل اگر

  واحد درسی اخذ نماید. 24تواند حداکثر تا تحصیلی بعد می

   حذف و اضافه -4

 سال تحصیلی، حداکثر دو درس سال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمتواند در هر نیمدانشجو می

(با توجـه   س انتخابی خود را حذف نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهاي انتخابی وي از حد مقرر تجاوزدیگر انتخاب یا دو در

  ننماید. )3به بند 

  و امتحانات حضور در جلسات درس -5

 هاي حضوري الزامی است.حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره 

  سال آن درس غیبت داشـته باشـد، چنانچـه    ن پایان نیمجلسات و یا در جلسه امتحا  16/3اگر دانشجو در درسی بیش از

غیبت دانشجو به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشـخیص  
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واحد در طـول نیمسـال بـراي دانشـجو      12شود در این صورت رعایت حدنصاب موجه، آن درس حذف می

 شود.ر به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وي محسوب میالزامی نیست ولی نیمسال مذکو

  

  حداقل نمره قبولی - 6

  .است 10حداقل نمره قبولی در هر درس

  مشروطی - 7

  شـود و  باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می 12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از

 واحد درسی انتخاب کند. 14واند تا تدر نیمسال بعدي حداکثر می

  مرخصی تحصیلی -8

 سال از مرخصی تحصیلی اسـتفاده  نیم 1هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر براي تواند در هریک از دورهدانشجو می

  نماید.

 شود.مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می  

  تحصیلانصراف از  -9

 شودانصراف از تحصیل محسوب میسال تحصیلی، نام نکردن دانشجو در هر نیمثبت. 

 شهریه ثابت و شـهریه   که تاریخ انصراف از تحصیل دانشجویان بعد از مهلت حذف و اضافه باشد، شهریه پرداختیدر صورتی)

باشد، فقط شهریه متغیر قابل بازپرداخت می باشد ولی چنانچه تاریخ انصراف قبل از مهلت مذکورمتغیر) قابل بازگشت نمی

 باشد.(شهریه ثابت و حق نظارت غیرقابل برگشت است).

  حذف پزشکی - 10

   چنانچه دانشجویی به دلیل بیماري قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضاي حذف پزشکی درس یا ترم را داشـته

رك پزشکی را براي تایید پزشک معتمد موسسه و مراکز آموزشـی  ساعت گواهی و مدا 48بایست حداکثر ظرف مدت باشد می

پذیر نمـی کاربردي ارائه نمایند. الزم به ذکر است درصورت حضور دانشجو در جلسه امتحان حذف پزشکی درس امکان-علمی

 باشد.

  سازي دروسمعادل -11

     هـاي دولتـی،   یل سـابق دانشـگاه  التحصـ دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشـجویان انصـرافی، اخراجـی و فـارغ

گردد سازي میکاربردي (ترمی و پودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوي معادل -اي و علمیهاي فنی و حرفهآموزشکده

  نام نموده و بگذرانند.واحد درسی ثبت 25که دانشجویان در دوره جدید حداقل 

 هاي آزاد، پیام نـور و غیرانتفـاعی   التحصیل سابق دانشگاهاجی و فارغتنها دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، اخر

 گردد.سازي میدر صورت پذیرش در دانشگاه، معادل

 باشد. 12بایست حداقل سازي مینمره دروس معادل 
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 گیرد:هاي آموزشی هم عرض به شرح زیر صورت میسازي دروس صرفا در شیوهمعادل  

  حضوري یا غیرحضوري.هاي حضوري، نیمهحضوري به دوره الف) واحدهاي گذرانده دانشجوي

  حضوري یا غیرحضوريب) نیمه حضوري به نیمه

  ج) غیرحضوري به غیرحضوري

  ،فنـی و  دانشـگاه  هـاي دولتـی،   دانشـگاه  آموختـه دانـش  ومحروم از تحصیل دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی

گـردد کـه دانشـجویان در دوره    سـازي مـی  پودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوي معادل (ترمی و کاربردي-اي و علمیحرفه

 .نام نموده و بگذرانندواحد درسی ثبت 25جدید حداقل 

 هـاي فراگیـر و یـا    (دورههـاي آزاد، پیـام نـور    دانشگاه آموختهدانشو  محروم از تحصیلدروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی،  فقط

 .باشدسازي میقابل معادلو غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، شپذیري) دان

 دروس عمـومی  با رعایت سایر مقـررات بـراي    حوزه علمیه و حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان، دروس گذرانده شده سطح یک و سطح دو

 . باشددلسازي میقابل معا ناپیوسته (سطح دو) کارشناسیدروس عمومی  و ( سطح یک) مقطع کاردانی 

 نـام و تـا   سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود، حداکثر تا دو هفته پس از اتمام مهلت ثبتست در اولین نیمبایآموزشی مرکز میشوراي

و نمـرات اکتسـابی و مقـاطع     (یکسان و یا تعداد واحد بیشتر بـه کمتـر)   دروس، تعداد واحد محتوايپس از بررسی  زمان حذف و اضافه

و از مقطع کارشناسی پیوسته به کـاردانی و   مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته از، مقطع تحصیلی باال به پایین یلی (هم سطح، ازتحص

 .سازي دروس اقدام نمایدنسبت به معادل ،) درصورت مطابقتکارشناسی ناپیوسته

    شـوند، چنانچـه   کارشناسـی ناپیوسـته پذیرفتـه مـی     آن دسته از دانشجویانی که داراي مدرك بین مقطعی کـاردانی بـوده و در مقطـع

بـا نظـر گـروه آموزشـی و      12واحدهاي درسی بیشتر از مقطع کاردانی گذرانده باشند، در صورت مطابقت سرفصل، تعداد واحد و نمـره  

 .سازي استشوراي آموزشی مرکز قابل معادل

  حداکثر مدت مجاز تحصیل -12

  سال است 2 و کارشناسی ناپیوسته  کاردانی هايحداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره. 

  بسمه تعالی

  کاربردي: -رئیس محترم شوراي آموزشی مرکز آموزش علمی

  سالم علیکم؛   

............ ورودي .............................................احتراماً، اینجانب  ......................................................دانشجوي  رشته........

سال  ..................... سال تحصیلی ............................ مقطع .........................................مرکز آموزش نیم

- ام و متعهد میدقت کامل مطالعه نموده .................................... به کدملی .......................................... کلیه موارد فوق را با

کاربردي را رعایت نموده  و در صورت عدم رعایت ضوابط  -شوم تمامی مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاه جامع علمی

 -تواند موضوع را بررسی و طبق ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمیالذکر، مرکز آموزش میآموزشی فوق

  د.کاربردي اقدام نمای

           

  

  

  نام و نام خانوادگی      

 امضا و تاریخاثر انگشت و 


