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  کاربرگ ضوابط آموزشی                                                     
   نویسینام -1
شخصـاً  نویسی و انتخاب واحد به مرکـز آموزشـی   شود، براي نامهایی که توسط دانشگاه اعالم میدانشجو موظف است در مهلت •

 نویسی، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.مراجعه نماید. عدم مراجعه براي نام
هـاي   برابر آن براي آمـوزش یا  داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش •

براي ورود به مقطع کاردانی و نیز ارائه تاییدیه تحصیلی یک هفتـه پـس از شـروع    انقالب فرهنگی)  حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالی
 تحصیل.

یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی بـراي    علوم، تحقیقات و فناوريیید وزارت أکاردانی مورد ت مقطعداشتن گواهینامه  •
 .تحصیلی یک هفته پس از شروع تحصیل و نیز ارائه تاییدیه کارشناسی ناپیوسته مقطعورود به 

 باشد. الزامی می نام در هنگام ثبت دار به همراه اصل مدرك براي دارندگان دیپلم تطبیقی ارائه گواهی معدل •
 12هاي کارشناسی ناپیوسته باید داراي حـداقل معـدل    براي شرکت در دوره 31/6/86دارندگان مدرك کاردانی با تاریخ بعد از  •

 .باشند
واحد درسی صرف نظر از میانگین کل  70تا  68با گذراندن  31/06/86قبل از تاریخ  کاردانی بین مقطعیدارندگان مدرك  •

امکان ادامه تحصیل  12واحد درسی و حداقل معدل  68با گذراندن حداقل  31/6/86نمرات و دارندگان مدرك بین مقطعی بعد از تاریخ 
 د.در مقطع کارشناسی ناپیوسته را دارن

 77633/2به شماره  "هاي ورودي مقاطع باالتر  در آزمون مدارك معادل و غیررسمینامه شرکت دارندگان  آیین "بر اساس •
که دوره گذرانده  مشروط به این 3/9/77هاي قبل از  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دارندگان مدارك معادل ورودي 92/ 28/5مورخ 

پذیر  امکان 3/9/77عادل بعد از تاریخ باشد و ادامه تحصیل دارندگان مدارك م شده، مصوب وزارت متبوع باشد، مجاز به ادامه تحصیل می
 باشد. باشد. الزم به ذکر است قبولی در آزمون جامع دارندگان مدارك معادل سازمان سنجش آموزش کشور مالك عمل نمی نمی

مدرك معادل ضمن خدمت کلیه دارندگان  26/08/1394شوراي عالی انقالب فرهنگی مورخ  771با توجه به مصوبه  •
نامه شرکت دارندگان  توانند از تسهیالت آیین اند، حسب مورد می هاي مذکور راه یافته به دوره 81تا  77هاي  سالکه طی  فرهنگیان

 .مند شوند براي ادامه تحصیل در مقاطع باالتر بهره 92/ 28/5مورخ  77633/2مدارك معادل و غیررسمی در مقاطع باالتر به شماره 
اعم از دانشگاه امام حسین(ع)، نیروي انتظامی، دانشگاه پلیس، سپاه پاسداران، مالک کلیه مراکز و موسسات داخلی  مدارك  •

موسسه بانکداري، سازمان مدیریت صنعتی و... غیرقابل قبول  1377از سال  هاي بعد ورودي مام علی(ع)، دانشگاه صدا و سیما، اشتر، ا
 است.

   سال تحصیلی -2
 16سـال تحصـیلی شـامل    تحصیلی و در صورت لزوم یک دوره تابستانی است. هـر نـیم  سال هر سال تحصیلی مرکب از دو نیم •

  هفته آموزش است. 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 •
سال  باشد، در اینصورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیم 17سال حداقل  نمرات دانشجویی در یک نیممیانگین اگر  •

 واحد درسی اخذ نماید. 24تواند حداکثر تا  تحصیلی بعد می
  واحد کارورزي) 2واحد درسی + 12واحد الزامی است ( 14سال عادي رعایت سقف در صورت اخذ درس کارورزي در طی نیم •
واحد افزایش  18به صورت اخذ درس کارورزي سال آخر، سقف مذکور در و همچنین دانشجویان نیم 17دانشجویان با معدل باالي براي  •
 واحد کارورزي) 2واحد درسی + 16( یابد می
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ساعت به منظور مشاهده و آشنایی با حوزه شغلی مرتبط با رشته مورد نظر  32کاربینی یک درس یک واحدي عملی که طی  •
 شود.  سال تحصیلی و یا اولین پودمان به دانشجو ارایه می صرفاً در اولین نیم

  .واحد درسی است 6تابستانی حداکثر  دورهتعداد واحدهاي انتخابی در  •
تواند واحدهاي مذکور را در دوره آموخته شود، با تایید شوراي مرکز، میواحد درسی دانش 8در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن  •

  تابستان اخذ نماید.

 
   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 •

 )3(با توجه به بند  دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهاي انتخابی وي از حد مقرر تجاوز
  ننماید.

  و امتحانات حضور در جلسات درس -5
 هاي حضوري الزامی است. حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره •
سال آن درس غیبت داشته باشد، چنانچه غیبت  جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیم  16/3اگر دانشجو در درسی بیش از  •

غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس  مرکز، آموزشی شورايدانشجو به تشخیص 
سال مذکور به عنوان یک  سال براي دانشجو الزامی نیست ولی نیم واحد در طول نیم 12شود در این صورت رعایت حدنصاب  حذف می

جلسه غیبت داشته باشد، اجازه حضور در  3بیش از اگر دانشجو در درسی  شود. سال کامل جزو سنوات تحصیلی وي محسوب می نیم
 جلسه امتحان را ندارد.

  حداقل نمره قبولی - 6
  .است 10حداقل نمره قبولی در هر درس

  مشروطی - 7
شود و در  سال مشروط تلقی می باشد، دانشجو در آن نیم 12سال تحصیلی کمتر از  چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیم •
 واحد درسی انتخاب کند. 14تواند تا  سال بعدي حداکثر می نیم

 گردد. وط شود از ادامه تحصیل محروم میمسال تحصیلی متوالی یا متناوب مشرتذکر مهم: چنانچه دانشجو در دو نی
  مرخصی تحصیلی -8
سال از مرخصی تحصیلی استفاده 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 •
  انصراف از تحصیل -9
 .شودانصراف از تحصیل محسوب میسال تحصیلی،  نام نکردن دانشجو در هر نیم ثبت •
(شهریه ثابت و شهریه  مهلت حذف و اضافه باشد، شهریه پرداختیکه تاریخ انصراف از تحصیل دانشجویان بعد از در صورتی •

باشد.(شهریه باشد ولی چنانچه تاریخ انصراف قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه متغیر قابل بازپرداخت میمتغیر) قابل بازگشت نمی
 ثابت و حق نظارت غیرقابل برگشت است).

  حذف پزشکی - 10
اري قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضاي حذف پزشکی درس یا ترم را داشته چنانچه دانشجویی به دلیل بیم •

-ساعت گواهی و مدارك پزشکی را براي تایید پزشک معتمد موسسه و مراکز آموزشی علمی 48بایست حداکثر ظرف مدت باشد می
 باشد.پذیر نمین حذف پزشکی درس امکانکاربردي ارائه نمایند. الزم به ذکر است درصورت حضور دانشجو در جلسه امتحا

  سازي دروسمعادل -11



  

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

  ..........................پیوست : 

هاي  هاي دولتی، آموزشکدهالتحصیل سابق دانشگاهدروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ •
گردد که دانشجویان در سازي میکاربردي (ترمی و پودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوي معادل -اي و علمی فنی و حرفه

  نام نموده و بگذرانند.واحد درسی ثبت 25دوره جدید حداقل 
هاي آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در التحصیل سابق دانشگاهتنها دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ •

 گردد.سازي میصورت پذیرش در دانشگاه، معادل
 باشد. 12بایست حداقل ازي میسنمره دروس معادل •
  گیرد: هاي آموزشی هم عرض به شرح زیر صورت می سازي دروس صرفا در شیوهمعادل •

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

  ج) غیرحضوري به غیرحضوري
حوزه علمیه و حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان و فراگیر دانشگاه پیام نور قابل معادل  ده سطح یک و سطح دودروس گذرانده ش •

 باشد. سازي نمی
کاربردي  -هاي علمی صرفاً براي دانشجویان انصرافی و اخراجی دورههاي مشترك  و مهارت 2و  1کارورزي  معادلسازي دروس کاربینی ، •

 پذیر است. رشته گرایش با سرفصل مصوب پذیرفته شده باشند امکان مجدداً در همان مقطع و همان
شوند، چنانچه آن دسته از دانشجویانی که داراي مدرك بین مقطعی کاردانی بوده و در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته می •

با نظر گروه آموزشی و  12نمره واحدهاي درسی بیشتر از مقطع کاردانی گذرانده باشند، در صورت مطابقت سرفصل، تعداد واحد و 
 .سازي استشوراي آموزشی مرکز قابل معادل

سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود، حداکثر تا دو هفته پس از اتمام مهلت  ست در اولین نیمبای آموزشی مرکز می شوراي •
و نمرات اکتسابی و  داد واحد بیشتر به کمتر)(یکسان و یا تع دروس، تعداد واحد محتوايپس از بررسی  نام و تا زمان حذف و اضافه ثبت

و از مقطع کارشناسی پیوسته به  مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته از، مقطع تحصیلی باال به پایین مقاطع تحصیلی (هم سطح، از
 .سازي دروس اقدام نماید نسبت به معادل ،) درصورت مطابقتکاردانی و کارشناسی ناپیوسته

  سیرریزي آموزشی و د برنامهسرفصل مصوب   -12
(جبرانی) طبق سرفصل مصوب شوراي آموزشی و درسی  دانشگاهی نیاز و دروس پیش نیاز، پیش رعایت سرفصل دروس( هم •

 باشد. ضروري می
 باشد می 2نیاز کارورزي  پیش 1کارورزي  •

  حداکثر مدت مجاز تحصیل - 13
 .سال است 2 و کارشناسی ناپیوسته  هاي کاردانیحداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره •

  
  تحصیل همزمان با خدمت براي دانشجویان مشمول  -14

 باشد. تحصیل همزمان سربازان وظیفه در حین انجام خدمت ممنوع می •
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  بسمه تعالی
  کاربردي: - رئیس محترم مرکز آموزش علمی

    
  سالم علیکم؛ 

سال  ................. سال تحصیلی .....................  احتراماً، اینجانب  ..........................دانشجوي  رشته........................ ورودي نیم
...................... کلیه موارد فوق را با دقت کامل مقطع ..............................مرکز آموزش ............................... به کدملی ....................

کاربردي را رعایت نموده و در صورت  - شوم تمامی مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاه جامع علمیام و متعهد میمطالعه نموده
عدم دریافت  ،لاخذ دیپلم و یا گواهی موقت فاقد معد توسط اینجانب یا مرکز آموزش اعم از عدم رعایت ضوابط آموزشی 

تاییدیه تحصیلی، تداخل مقطع تحصیلی قبلی دانشجو با مقطع پذیرفته شده، تحصیل همزمان با خدمت سربازي و یا تحصیل 
مغایر با قوانین نظام وظیفه، اخذ مدرك کاردانی داخلی و یا معادل غیرقابل قبول، ادامه تحصیل دانشجویان دو یا سه ترم 

، ثبت نام و ادامه تحصیل دانشجویان و مدرسین شاغل در مرکز محل خدمت، پذیرفته مشروطی مشمول اخراج آموزشی
نیاز و دروس   نیاز، پیش ریزي آموزشی و درسی (هم رعایت سرفصل دروس مصوب برنامه، عدم شدگان داراي مغایرت موثر

، دانشگاه  هیچگونه تعهدي در خصوص  هاي دانشگاه ها و بخشنامه نامه و سایر موارد مغایر با آییندانشگاهی (جبرانی)  پیش
  آموختگی  اینجانب ندارد.  ادامه تحصیل یا دانش

  
  
  

            

  نام و نام خانوادگی      

 امضا و تاریخاثر انگشت و 


