
   

 )نسخه مخصوص دانشجو(  :  کاربرگ ضوابط آموزشی(218-1)کاربرگ

  مقدمه: 

شهنایی بها کاربردی، بهه منوه ر   -شدن جنابعالی در دانشگاه جامع علمیضمن تبریک و تهنیت به مناسبت پذیرفته

ا بهه وه رت  م زشی، نور  ن عزیز را به م ارد زیر جلب نم ده خ اهشمند است تمها  مه ارد زیهر رض ابط و مقررات 

 رخی ضه ابط وبد. بدیهی است  گاهی دانشج یان عزیز از نم ده و قسمت ذیربط را امضا نمایی کامل و با دقت مطالعه

 های مهارتی، ایفا نماید.پیشرفت تحصیلی و ارتقا  م زشنقش م ثری را در ت اند مقررات  م زشی می

  نويسینام -1

 د بهه مرکهز ن یسی و انتخاب واحهش د، برای نا هایی که ت سط دانشگاه اعال  میدانشج  م ظف است در مهلت

 ن یسی، انصراف از تحصیل تلقی خ اهد شد.مراجعه نماید. عد  مراجعه برای نا شخصاً  م زشی 

  سال تحصيلی -2

  سهالسال تحصهیلی و در وه رت لهزو  یهک دوره تابسهتانی اسهت. ههر نهیمدو نیمهر سال تحصیلی مرکب از 

 هفته  م زش است. 6هفته و هر دوره تابستانی شامل  16تحصیلی شامل 

 سال تحصيلیتعداد واحدها در هر نيم -3

 ه بعد(ب 94)ورودی های بهمن ماه واحد درسی را انتخاب نماید. 20و حداکثر  12سال تحصیلی حداقل ت اند در هر نیمهر دانشج  می 

 واحد معاف است.  12سال تحصیلی، دانشج  از رعایت شرط انتخاب حداقل در  خرین نیم 

  ه  م زشهی باشد، در اینص رت دانشج  با تایید گهرو 17میانگین نمرات دانشج یی در یک نیمسال حداقل اگر

 خذ نماید.واحد درسی ا 24ت اند حداکثر تا در نیمسال تحصیلی بعد می

  حذف و اضافه -4

 حصهیلی، سهال تسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته په  از شهرون نهیمت اند در هر نیمدانشج  می

ی انتخهابی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خ د را حذف نماید، مشروط بر  نكه تعداد واحهدها

 ننماید. (3)با ت جه به بند  وی از حد مقرر تجاوز

 و امتحانات حضور در جلسات درس -5

 های حض ری الزامی است.حض ر دانشج  در تما  جلسات درس دوره 

  سال  ن درس غیبت داشته جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیم  16/3اگر دانشج  در درسی بیش از

باشد، چنانچه غیبت دانشج  به تشخیص ش رای  م زشی دانشگاه غیر م جه تشخیص داده ش د، نمره  ن درس 



   

حد در ط ل وا 12ش د در این و رت رعایت حدنصاب وفر و در و رت تشخیص م جه،  ن درس حذف می

نیمسال برای دانشج  الزامی نیست ولی نیمسال مذک ر به عن ان یک نیمسال کامل جزو سن ات تحصیلی وی 

 ش د.محس ب می

 حداقل نمره قبولی -6

 .است 10حداقل نمره قب لی در هر درس

 مشروطی -7

  روط  ن نیمسهال مشهباشهد، دانشهج  در  12چنانچه میانگین نمرات دانشج  در هر نیمسال تحصیلی کمتهر از

 واحد درسی انتخاب کند. 14ت اند تا ش د و در نیمسال بعدی حداکثر میتلقی می

 مرخصی تحصيلی -8

 مرخصهی  سهال ازنهیم 1های کاردانی و کارشناسی ناپی سهته حهداکثر بهرای ت اند در هریک از دورهدانشج  می

 تحصیلی استفاده نماید.

  ش د.مجاز تحصیل دانشج  در هر دوره محس ب میمدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت  

 انصراف از تحصيل -9

 ش دانصراف از تحصیل محس ب می، سال تحصیلیهر نیمنا  نكردن دانشج  در ثبت. 

 شههریه  یکه تاریخ انصراف از تحصیل دانشج یان بعد از مهلت حذف و اضافه باشد، شههریه پرداختهدر و رتی(

د، فقط شهریه باشد ولی چنانچه تاریخ انصراف قبل از مهلت مذک ر باشبازگشت نمیثابت و شهریه متغیر( قابل 

 باشد.)شهریه ثابت و حق نوارت غیرقابل برگشت است(.متغیر قابل بازپرداخت می

 حذف پزشكی -10

 رس یها چنانچه دانشج یی به دلیل بیماری قادر به حض ر در جلسات امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشهكی د

معتمد  ساعت گ اهی و مدارک پزشكی را برای تایید پزشک 48بایست حداکثر ظرف مدت را داشته باشد میتر  

سهه کاربردی ارائه نمایند. الز  بهه ذکهر اسهت دروه رت حضه ر دانشهج  در جل-م سسه و مراکز  م زشی علمی

 باشد.پذیر نمیامتحان حذف پزشكی درس امكان

 سازي دروسمعادل - -11

  ههای التحصهیل سهابق دانشهگاهعم می، اولی، پایه و تخصصی دانشج یان انصرافی، اخراجی و فارغدروس

بهه نحه ی  کاربردی )ترمی و پ دمانی( در و رت پذیرش در دانشگاه، -ای و علمیهای فنی و حرفهدولتی،  م زشكده

 نم ده و بگذرانند. نا واحد درسی ثبت 25گردد که دانشج یان در دوره جدید حداقل سازی میمعادل



   
 پیا  نه ر و های  زادالتحصیل سابق دانشگاهتنها دروس عم می و پایه دانشج یان انصرافی، اخراجی و فارغ ،

 گردد.سازی میغیرانتفاعی در و رت پذیرش در دانشگاه، معادل

 باشد. 12بایست حداقل سازی مینمره دروس معادل 

 گیرد: م زشی هم عرض به شرح زیر و رت میهای سازی دروس ورفا در شی همعادل 

 حض ری یا غیرحض ری.های حض ری، نیمهالف( واحدهای گذرانده دانشج ی حض ری به دوره

 حض ری یا غیرحض ریب( نیمه حض ری به نیمه

 ج( غیرحض ری به غیرحض ری

  ،دانشهگاه های دولتی، دانشگاه خته م دانش ومحرو  از تحصیل دروس عم می، اولی، پایه و تخصصی دانشج یان انصرافی

گهردد کهه سهازی می)ترمی و پ دمانی( در و رت پذیرش در دانشهگاه، بهه نحه ی معادل کاربردی-ای و علمیفنی و حرفه

 .نا  نم ده و بگذرانندواحد درسی ثبت 25دانشج یان در دوره جدید حداقل 

 ههای )دورهر های  زاد، پیها  نه دانشهگاه  م ختههدانشو  محرو  از تحصیلدروس عم می و پایه دانشج یان انصرافی،  فقط

 .باشدسازی میقابل معادلو غیرانتفاعی در و رت پذیرش در دانشگاه، فراگیر و یا دانشپذیری( 

 ت بهرای بها رعایهت سهایر مقهررا ح زه علمیه و ح زه عل   اسالمی دانشهگاهیان، دروس گذرانده شده سطح یک و سطح دو

 . شدباقابل معادلسازی می ناپی سته )سطح دو( کارشناسیدروس عم می  و ) سطح یک( مقطع کاردانی دروس عم می 

 تما  مهلهت اسال تحصیلی دانشج یان جدیدال رود، حداکثر تا دو هفته پ  از ست در اولین نیمبای م زشی مرکز میش رای

و  ه کمتهر(به)یكسان و یا تعهداد واحهد بیشهتر  د واحددروس، تعدا محت ایپ  از بررسی  نا  و تا زمان حذف و اضافهثبت

 و از ی پی سهتهمقطع کاردانی به کارشناسه از، مقطع تحصیلی باال به پایین نمرات اکتسابی و مقاطع تحصیلی )هم سطح، از

 .یدا  نماسازی دروس اقدنسبت به معادل ،( درو رت مطابقتمقطع کارشناسی پی سته به کاردانی و کارشناسی ناپی سته

 شه ند، مهی  ن دسته از دانشج یانی که دارای مدرک بین مقطعی کاردانی ب ده و در مقطع کارشناسهی ناپی سهته پذیرفتهه

وهر با ن 12ره چنانچه واحدهای درسی بیشتر از مقطع کاردانی گذرانده باشند، در و رت مطابقت سرفصل، تعداد واحد و نم

 .سازی استلگروه  م زشی و ش رای  م زشی مرکز قابل معاد

 حداکثر مدت مجاز تحصيل -12

  سال است 2 و کارشناسی ناپی سته  های کاردانیحداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره. 

 معافيت تحصيلی  -13

 مشم الن غایب نوا  وظیفه مجاز به ادامه تحصیل نمیباشند 

  باشدا  وظیفه میو ارفاقی از نو تر  ( ب ده و پ  از  ن نیاز به اخذ سن ات تحصیلی 4سال )  2مدت مجاز تحصیل 

 ی ارشناسترخیص سربازان حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمیباشد و در مقطع ک

 شدترخیص سربازان به شرط عد  غیبت و رعایت سقف سن ات تحصیلی در مقطع کاردانی امكانپذیر میبا

 

 
 


