کاربرگ  :218کاربرگ ضوابط آموزشی
-1نامنويسي
•دانشجو موظف است در مهلتهايي كه توسط دانشگاه اعالم میشود ،براي نامنويسي و انتخاب واحد به مركز آموزشي شخصا ً
مراجعه نمايد .عدم مراجعه براي نامنويسي ،انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.
• داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش يا برابر آن براي
آموزشهاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي) براي ورود به مقطع كارداني و نيز ارائه تاييديه تحصيلی
يک هفته پس از شروع تحصيل.
• داشتن گواهينامه مقطع كارداني مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
براي ورود به مقطع كارشناسي ناپيوسته و نيز ارائه تاييديه تحصيلی يک هفته پس از شروع تحصيل.
• ارائه گواهی معدلدار به همراه اصل مدرک برای دارندگان ديپلم تطبيقی در هنگام ثبتنام الزامی میباشد.
•دارندگان مدرک کاردانی با تاريخ دانشآموختگی بعد از  31/06/86برای شرکت در دورههای کارشناسی ناپيوسته بايد دارای
حداقل معدل  12باشند.
•دارندگان مدرک کاردانی بين مقطعی قبل از تاريخ  31/06/86با گذراندن  68تا  70واحد درسی صرف نظر از ميانگين کل
نمرات و دارندگان مدرک بين مقطعی بعد از تاريخ  31/06/86با گذراندن حداقل  68واحد درسی و حداقل معدل  12امکان
ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ناپيوسته را دارند.
•براساس"آييننامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غيررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع باالتر" به شماره 77633/2
مورخ  28/05/92وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،دارندگان مدارک معادل ورودیهای قبل از  03/09/77مشروط به اينکه
دوره گذرانده شده ،مصوب وزارت متبوع باشد ،مجاز به ادامه تحصيل میباشند و ادامه تحصيل دارندگان مدارک معادل بعد از
تاريخ  03/09/77امکانپذير نمیباشد .الزم به ذکر است دارندگان مدارک مورد تاييد وزارت به شرط ارائه گواهی قبولی در
آزمون جامع دارندگان مدارک میتوانند در دورههای بدون آزمون دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزش عالی ثبتنام نمايند.
•با توجه به مصوبه  771شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ  26/08/1394کليه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت
فرهنگيان که طی سالهای  77تا  81به دورههای مذکور راه يافتهاند ،حسب مورد میتوانند از تسهيالت آييننامه شرکت
دارندگان مدارک معادل و غيررسمی در مقاطع باالتر به شماره  77633/2مورخ 92/05/28برای ادامه تحصيل در مقاطع
باالتر بهرهمند شوند.
•مدارک داخلی کليه مراکز و موسسات اعم از دانشگاه امام حسين(ع) ،نيروی انتظامی ،دانشگاه پليس ،سپاه پاسداران ،مالک
اشتر ،امام علی(ع) ،دانشگاه صدا و سيما ،ورودیهای بعد از سال  1377موسسه بانکداری ،سازمان مديريت صنعتی و...
غيرقابل قبول است.
 -2سال تحصيلي
• هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت لزوم يك دوره تابستاني است .هر نيمسال تحصيلي شامل 16
هفته و هر دوره تابستاني شامل  6هفته آموزش است.
-3تعداد واحدها در هر نيمسال تحصيلي
•هر دانشجو ميتواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل  12و حداكثر  20واحد درسي را انتخاب نمايد.
•اگر ميانگين نمرات دانشجويی در يک نيمسال حداقل  17باشد ،در اينصورت دانشجو با تاييد گروه آموزشی در نيمسال
تحصيلی بعد میتواند حداکثر تا  24واحد درسی اخذ نمايد.

• چنانچه دانشجو در نيمسال آخر برای دانشآموختگی ،حداکثر  24واحد درسی باقی داشته باشد ،به شرطی که ميانگين کل
نمرات وی باالی  10باشد ،میتواند تا  24واحد درسی اخذ نمايد.
•در صورتیکه دانشجو بيش از  24واحد درسی برای دانش¬آموختگی داشته باشد و معدل نيمسال قبل دانشجو باالتر از 17
باشد ،دانشجو ترم آخر محسوب نشده ولی میتواند در نيمسال بعد حداکثر تا  24واحد درسی به شرط نداشتن درس کارورزی ،با
رعايت پيشنياز دروس اخذ نمايد .بعد از ثبت تمامی نمرات ،دانشجو میتواند برای اخذ درس يا دروس معرفی به استاد (حداکثر
دو درس) در نيمسال تحصيلی و يا دوره تابستان بعدی اقدام نمايد .زمان ثبت نمره دروس معرفی به استاد مالک تعيين تاريخ
دانشآموختگی خواهد بود.
•در صورتیکه دانشجو بيش از  24واحد درسی برای دانشآموختگی داشته باشد و معدل ترم قبل دانشجو کمتر از  17باشد
دانشجو ترم آخر محسوب نشده و میبايست مطابق قوانين و مقررات آموزشی دروس باقی مانده را در نيمسال بعدی انتخاب واحد
نمايد.
• در صورت اخذ درس کارورزی در طی نيمسال عادی رعايت سقف  14واحد الزامی است ( 12واحد درسی  2+واحد
کارورزی).
•برای دانشجويان با معدل باالی  17و همچنين دانشجويان نيمسال آخر ،سقف مذکور در صورت اخذ درس کارورزی به 18
واحد افزايش میيابد ( 16واحد درسی +2واحد کارورزی).
•کاربينی يک درس يک واحدی عملی است که طی  32ساعت به منظور مشاهده و آشنايی با حوزه شغلی مرتبط با رشته مورد
نظر صرفا ً در اولين نيمسال تحصيلی به دانشجو ارايه میشود.
• دروس مهارت مشترک مشتمل بر دروسي است كه مهارتها و شايستگيهاي محيطي را ارتقاء ميبخشد .دروس مهارت
مشترک قابل ارائه بهغير از نيمسال اول تحصيلی میباشد.
• اخذ بيش از يک عنوان درس گروه معارف در هر نيمسال به جز آخرين نيمسال تحصيلی منجر به دانشآموختگی ،ممنوع بوده
و صرفا ً دانشجويی که موفق به کسب نمره قبولی در دروس معارف در نيمسالهای غير آخر نشده میتواند فقط همان عنوان
درس را در نيمسالهای بعد به همراه يک درس ديگر گروه معارف اخذ نمايد .
•تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر  6واحد درسي است.
•در شرايط خاص که دانشجو با گذراندن  8واحد درسی دانشآموخته شود ،با تاييد شورای مرکز ،میتواند واحدهای مذکور را
در دوره تابستان اخذ نمايد.
•در صورتیکه دانشجو بيش از  8واحد درسی برای دانشآموختگی در تابستان داشته باشد دانشجو ترم آخر محسوب نشده و
فقط تا سقف  6واحد میتواند اخذ نمايد بعد از ثبت تمامی نمرات ،دانشجو میتواند در صورت تمايل درس يا دروس باقيمانده
(حداکثر دو درس) را به صورت معرفی به استاد اخذ نمايد .در صورت اخذ دروس باقيمانده به صورت معرفی به استاد ،زمان
ثبت نمره دروس معرفی به استاد مالک دانشآموختگی خواهد بود.
-4حذف و اضافه
• دانشجو ميتواند در هر نيمسال تحصيلي ،فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي ،حداكثر دو درس
ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف نمايد ،مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز ننمايد (با
توجه به بند ).3
-5حضور در جلسات درس و امتحانات
• حضور دانشجو در تمام جلسات درس دورههای حضوری الزامی است.
•اگر دانشجو در درسی بيش از  16/3جلسات و يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت داشته باشد ،چنانچه غيبت
دانشجو به تشخيص شورای آموزشی مرکز ،غيرموجه تشخيص داده شود ،نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه ،آن

درس حذف میشود در اين صورت رعايت حدنصاب  12واحد در طول نيمسال برای دانشجو الزامی نيست ولی نيمسال مذکور
به عنوان يک نيمسال کامل جزو سنوات تحصيلی وی محسوب میشود .اگر دانشجو در درسی بيش از  3جلسه غيبت داشته
باشد ،اجازه حضور در جلسه امتحان را ندارد.
-6حداقل نمره قبولي
•حداقل نمره قبولي در هر درس 10است.
-7مشروطي
• چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلی کمتر از  12باشد ،دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقی میشود و در
نيمسال بعدی حداکثر میتواند تا  14واحد درسی انتخاب کند.
تذکر مهم  :چنانچه دانشجو در دو نيمسال تحصيلی متوالی يا متناوب مشروط شود از ادامه تحصيل محروم میگردد.
-8مرخصي تحصيلي
• دانشجو ميتواند در هريك از دورههاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي  1نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده
نمايد.
• مدت مرخصي تحصيلي ،جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب ميشود .
-9انصراف از تحصيل
• ثبتنام نکردن دانشجو در هر نيمسال تحصيلی ،انصراف از تحصيل محسوب ميشود.
• در صورتيكه تاريخ انصراف از تحصيل دانشجويان بعد از مهلت حذف و اضافه باشد ،شهريه پرداختي (شهريه ثابت و
شهريه متغير) قابل بازگشت نميباشد ولي چنانچه تاريخ انصراف قبل از مهلت مذكور باشد ،فقط شهريه متغير قابل بازپرداخت
ميباشد (شهريه ثابت و حق نظارت غيرقابل برگشت است).
-10حذف پزشكي
• چنانچه دانشجويی به دليل بيماری قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس يا ترم را داشته باشد
میبايست حداکثر ظرف مدت  48ساعت گواهی و مدارک پزشکی را براي تاييد پزشک معتمد استان ارائه نمايد .الزم به ذکر
است درصورت حضور دانشجو در جلسه امتحان حذف پزشکی درس امکانپذير نمیباشد.
 -11معادلسازي دروس
• دروس عمومي ،اصلي ،پايه و تخصصي دانشجويان انصرافي ،محروم از تحصيل و دانشآموخته دانشگاههاي علمي-كاربردي
(ترمي و پودمانی)  ،دانشگاه فني و حرفهاي و فقط دروس عمومي و پايه دانشجويان انصرافي ،محروم از تحصيل و دانشآموخته
دانشگاههاي دولتی ،آزاد اسالمی ،پيام نور و غيرانتفاعي در صورت پذيرش در دانشگاه ،به نحوي معادلسازي گردد كه
دانشجويان در دوره جديد حداقل  25واحد درسي ثبتنام نموده و بگذرانند.
•معادلسازی دروس گذرانده شده در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (در مقاطع هم سطح و باال به پايين) برای مقطع فعلی
پذيرش شده ،حداکثر تا  7سال پس از زمان فراغت از تحصيل يا نيمسال عدم مراجعه ،انصراف و اخراج در دوره قبلی،
امکانپذير است.
•نمره دروس معادلسازي ميبايست حداقل  12باشد.
•معادلسازی دروس صرفا ً در شيوههای آموزشی هم عرض به شرح زير صورت میگيرد:
الف) واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دورههای حضوری ،نيمهحضوری يا غيرحضوری.

ب) نيمه حضوری به نيمهحضوری يا غيرحضوری
ج) غيرحضوری به غيرحضوری
• دروس گذرانده شده سطح يك و سطح دو حوزه علميه و حوزه علوم اسالمی دانشگاهيان و فراگير دانشگاه پيام نور قابل
معادلسازی نمیباشد.
•معادلسازی دروس کاربينی ،کارورزی  1و  2صرفا ً برای دانشجويان انصرافی و اخراجی دورههای علمی -کاربردی که
مجدداً در همان مقطع و همان رشته گرايش با سرفصل مصوب پذيرفته شده باشند ،امکانپذير است .دروس مهارت مشترک با
توجه به محتوای آموزشی فقط در گروه آموزشی مربوطه قابليت معادلسازی را دارد.
• آن دسته از دانشجويانی که دارای مدرک بين مقطعی کاردانی بوده و در مقطع کارشناسی ناپيوسته پذيرفته میشوند ،چنانچه
واحدهای درسی بيشتر از مقطع کاردانی گذرانده باشند ،در صورت مطابقت سرفصل ،تعداد واحد و نمره  12با نظر گروه
آموزشی و شورای آموزشی مرکز قابل معادلسازی است.
• شورای آموزشي مركز ميبايست در اولين نيمسال تحصيلي دانشجويان جديدالورود ،حداكثر تا دو هفته پس از اتمام مهلت
ثبتنام و تا زمان حذف و اضافه پس از بررسي محتواي دروس ،تعداد واحد (يكسان و يا تعداد واحد بيشتر به كمتر) و نمرات
اكتسابي و مقاطع تحصيلي (هم سطح ،از مقطع تحصيلي باال به پايين ،از مقطع كارداني به كارشناسي پيوسته و از مقطع
كارشناسي پيوسته به كارداني و كارشناسي ناپيوسته) درصورت مطابقت ،نسبت به معادلسازي دروس اقدام نمايد.
 -12سرفصل مصوب برنامهريزی آموزشی و درسی
• رعايت سرفصل دروس همنياز ،پيشنياز و دروس پيشدانشگاهی (جبرانی) طبق سرفصل مصوب شورای آموزشی و درسی
ضروری میباشد.
•کارورزی  1پيشنياز کارورزی  2میباشد.
-13حداكثر مدت مجاز تحصيل
• حداكثر مدت مجاز تحصيل در دورههاي كارداني و کارشناسی ناپيوسته با تاييد شورای آموزشی استان  5/2سال است.
-14تحصيل همزمان با خدمت برای دانشجويان مشمول
•تحصيل همزمان سربازان وظيفه در حين انجام خدمت ممنوع میباشد.
-15معرفی به استاد
• در صورتيكه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلی برای دانشآموختگی حداکثر دو درس نظری برای فراغت از تحصيل داشته
باشد ،با تاييد شورای مرکز و با رعايت سقف واحدهای آن نيمسال میتواند خارج از تاريخ امتحانات اعالم شده در تقويم
آموزشی ،امتحان آن درس را به صورت معرفی به استاد در آن نيمسال يا دوره تابستان بگذراند.
•چنانچه دانشجويی قبالً يک درس نظری -عملی را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد،
میتواند با رعايت بند  ، 15بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نمايد .رای شورای مرکز در خصوص
اجرای اين بند الزامی میباشد.
•اخذ معرفی به استاد درس نظری -عملی که قبالً دارای غيبت موجه ،غير موجه ،حذف پزشکی ،حذف اضطراری و يا حکم
شورای انضباطی (نمره  )25/0میباشد ،امکانپذير نيست .

