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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

  پیوست : ..........................

 

  )دانشجو(نسخه مخصوص   :  کاربرگ ضوابط آموزشی)218-2( کاربرگ

   مقدمه:  

ـیز را  -شدن جنابعالی در دانشگاه جامع علمیضمن تبریک و تهنیت به مناسبت پذیرفته کاربردي، به منظور آشنایی با ضوابط و مقررات آموزشی، نظر آن عز

ـینموده و قسمت  به موارد زیر جلب نموده خواهشمند است تمام موارد زیر را به صورت کامل و با دقت مطالعه ـضا نمای ـیربط را ام ـگاهی ذ ـست آ ـبدیهی ا د. 

  هاي مهارتی، ایفا نماید.پیشرفت تحصیلی و ارتقا آموزشنقش موثري را در تواند دانشجویان عزیز از برخی ضوابط و مقررات آموزشی می

   نویسینام -1

 ـشی  نویسی و انتخابشود، براي نامهایی که توسط دانشگاه اعالم میدانشجو موظف است در مهلت ـکز آموز ـصاً واحد به مر ـعدم شخ ـید.  ـعه نما مراج

 نویسی، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.مراجعه براي نام

   سال تحصیلی -2

 ـستانی  16سال تحصیلی شامل سال تحصیلی و در صورت لزوم یک دوره تابستانی است. هر نیمهر سال تحصیلی مرکب از دو نیم هفته و هر دوره تاب

  زش است.هفته آمو 6شامل 

 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 

  ـعد می 17میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل اگر ـصیلی ب ـسال تح ـشی در نیم ـگروه آموز ـند باشد، در اینصورت دانشجو با تایید  توا

 واحد درسی اخذ نماید. 24حداکثر تا 

 2و کارورزي 1قوانین اخذ کارورزي-4

   اولین نیمسال تابستان بعد از شروع تحصیل می باشد 1زمان اخذ درس کارورزي  

  باشد.به بعد براي اخذ درس کارورزي رعایت موارد زیر الزامی می 95هاي مهرماه براي ورودي -15تبصره  

  واحد کارورزي) 2واحد درسی + 12واحد الزامی است ( 14سال عادي رعایت سقف در صورت اخذ درس کارورزي در طی نیم  

  ـفزایش می 18سال آخر، سقف مذکور به و همچنین دانشجویان نیم 17براي دانشجویان با معدل باالي ـبد (واحد ا ـحد  16یا وا

  واحد کارورزي). 2درسی +

  واحد درسی) 4واحد کارورزي+  2واحد براي تابستان الزامی است ( 6رعایت سقف واحد درسی   

 :ـمی  6ملزم به گذرانده حداکثر روهبه تشخیص مدیرگدانشجویان  دروس جبرانی ـصیل  ـتداي تح ـنی  در اب ـحد ازدروس جبرا وا

  باشند

 :رعایت پیشنیاز و همنیاز به عهده دانشجو بوده و در صورت عدم رعایت عواقب آن بر عهده دانشجو می باشدپیشنیاز و همنیاز  
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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

  پیوست : ..........................

   حذف و اضافه -5

 ـیا دو سال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمتواند در هر نیمدانشجو می ـخاب  ـگر انت ـحداکثر دو درس دی ـصیلی،  ـسال تح

  ننماید. )3(با توجه به بند  س انتخابی خود را حذف نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهاي انتخابی وي از حد مقرر تجاوزدر

  و امتحانات حضور در جلسات درس -6

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

  ـشخیص ن پایان نیمجلسات و یا در جلسه امتحا  16/3اگر دانشجو در درسی بیش از سال آن درس غیبت داشته باشد، چنانچه غیبت دانشجو به ت

ـیت شوراي آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می شود در این صورت رعا

ـسوب واحد در طول نیمسال براي دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکو 12حدنصاب  ـصیلی وي مح ـسنوات تح ـجزو  ر به عنوان یک نیمسال کامل 

 شود.می

  حداقل نمره قبولی -7

  .است 10حداقل نمره قبولی در هر درس

  مشروطی -8

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

 واحد درسی انتخاب کند. 14واند تا تمی

 ی گردد.دانشجو اخراج ماز تحصیل محروم و  در صورت داشتن دو ترم مشروطی 

  مرخصی تحصیلی -9

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

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

  تحصیلانصراف از  -10

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

 ـتیدر صورتی ـشت  که تاریخ انصراف از تحصیل دانشجویان بعد از مهلت حذف و اضافه باشد، شهریه پرداخ ـبل بازگ ـیر) قا ـشهریه متغ ـبت و  ـشهریه ثا )

ـمی باشد ولی چنانچه تاریخ انصراف قبل از مهلت مذکورنمی ـخت  ـبل باشد، فقط شهریه متغیر قابل بازپردا ـظارت غیرقا ـحق ن ـبت و  ـشهریه ثا باشد.(

 برگشت است).

  حذف پزشکی -11

 ـمی ـحداکثر چنانچه دانشجویی به دلیل بیماري قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضاي حذف پزشکی درس یا ترم را داشته باشد  ـست  بای

ـست -رك پزشکی را براي تایید پزشک معتمد موسسه و مراکز آموزشی علمیساعت گواهی و مدا 48ظرف مدت  ـکر ا ـبه ذ ـند. الزم  ـئه نمای کاربردي ارا

 باشد.پذیر نمیدرصورت حضور دانشجو در جلسه امتحان حذف پزشکی درس امکان
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  سازي دروسمعادل -12

 ـفارغ ـصدروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، اخراجی و  ـسابق التح ـشکدهیل  ـفهآموز ـنی و حر ـمیهاي ف ـمی و  -اي و عل ـکاربردي (تر

  نام نموده و بگذرانند.واحد درسی ثبت 25گردد که دانشجویان در دوره جدید حداقل سازي میپودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوي معادل

 ـشگاهاجی و فارغتنها دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، اخر ـسابق دان ـشگاه، التحصیل  ـپذیرش در دان ـصورت  ـفاعی در  ـنور و غیرانت ـیام  ـهاي آزاد، پ

 گردد.سازي میمعادل

 باشد. 12بایست حداقل سازي مینمره دروس معادل 

  ي می گردد.عادلسازگذشته باشد دروس ملی اه قباز فارغ التحصیلی یا عدم مراجعه به دانشگ سال 7رتی که درصو  

 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

 ـت هايدانشگاه آموختهدانشو  محروم از تحصیلدروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی،  فقط ـنور  ی،دول ـیام  ـپذیرش در آزاد، پ ـصورت  ـفاعی در  و غیرانت

 .باشدسازي میقابل معادلدانشگاه، 

 و فراگیر پیام نور قابل معادلسازي نمی باشدحوزه علمیه و حوزه علوم اسالمی  دروس گذرانده شده سطح یک و سطح دو. 

 ـضافهسال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود، حداکثر تا دو هفته پس از اتمام مهلت ثبتست در اولین نیمبایآموزشی مرکز میشوراي ـحذف و ا ـمان   نام و تا ز

ـباال  یلی (هم سطح، ازو نمرات اکتسابی و مقاطع تحص (یکسان و یا تعداد واحد بیشتر به کمتر) دروس، تعداد واحد محتوايپس از بررسی  ـصیلی  ـطع تح مق

ـبه معادل ،) درصورت مطابقتو از مقطع کارشناسی پیوسته به کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته از، به پایین ـسازي نسبت 

 .دروس اقدام نماید

 ـشتر از کارشناسی ناپیوسته پذیرفته می آن دسته از دانشجویانی که داراي مدرك بین مقطعی کاردانی بوده و در مقطع ـسی بی ـحدهاي در ـچه وا ـشوند، چنان

 .سازي استبا نظر گروه آموزشی و شوراي آموزشی مرکز قابل معادل 12مقطع کاردانی گذرانده باشند، در صورت مطابقت سرفصل، تعداد واحد و نمره 

  حداکثر مدت مجاز تحصیل -31

  سال است 5/2 و کارشناسی ناپیوسته  کاردانی هايحداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره. 

  بسمه تعالی

  کاربردي: -رئیس محترم شوراي آموزشی مرکز آموزش علمی

  سالمٌ علیکم؛   

سال  ..................... سال ............ ورودي نیم.............................................احتراماً، اینجانب  ......................................................دانشجوي  رشته........

.... به کدملی .......................................... کلیه موارد تحصیلی ............................ مقطع .........................................مرکز آموزش ................................

کاربردي را رعایت نموده  و در  -شوم تمامی مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاه جامع علمیام و متعهد میدقت کامل مطالعه نموده فوق را با

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

  د.کاربردي اقدام نمای

           

  

  

  نام و نام خانوادگی      

 امضا و تاریخاثر انگشت و 


