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کاربرگ( :)218-1کاربرگ ضوابط آموزشی (نسخه مخصوص دانشجو)
مقدمه:
ضمن تبریك و تهنیت به مناسبت پذیرفتهشدن جنابعالی در دانشگاه جامع علمـی -کـاربردی ،بـه منظـور آشـنایی بـا ضـوابط و
مقررات آموزشی ،نظر آن عزیز را به موارد زیر جلب نموده خواهشمند است تمام موارد زیر را به صورت کامـل و بـا دقـت مطالعـه
نموده و قسمت ذیربط را امضا نمایید .بدیهی است آگاهی دانشجویان عزیز از برخی ضـوابط و مقـررات آموزشـی مـیتوانـد نقـش
موثری را در پیشرفت تحصیلی و ارتقا آموزشهای مهارتی ،ایفا نماید.
 -1نامنویسی
 دانشجو موظف است در مهلتهایی که توسط دانشگاه اعالم میشود ،برای نـامنویسـی و انتخـاب واحـد بـه مرکـز آموزشـی
شخصاً مراجعه نماید .عدم مراجعه برای نامنویسی ،انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
 -2سال تحصیلی
 هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت لزوم یك دوره تابستانی است .هر نیمسال تحصـیلی شـامل 16
هفته و هر دوره تابستانی شامل  6هفته آموزش است.
 -3تعداد واحدها در هر نیمسال تحصیلی
 هر دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل  12و حداکثر  20واحد درسی را انتخاب نماید.
 در آخرین نیمسال تحصیلی ،دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل  12واحد معاف است.
 اگر میانگین نمرات دانشجویی در یك نیمسال حداقل  17باشد ،در اینصورت دانشجو با تایید گـروه آموزشـی در نیمسـال
تحصیلی بعد میتواند حداکثر تا  24واحد درسی اخذ نماید.
 -4حذف و اضافه
 دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی ،فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی ،حداکثر دو درس
دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف نماید ،مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز (با توجـه
به بند  )3ننماید.
 -5حضور در جلسات درس و امتحانات
 حضور دانشجو در تمام جلسات درس دورههای حضوری الزامی است.
 اگر دانشجو در درسی بیش از  3/16جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت داشته باشد ،چنانچه
غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود ،نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص
موجه ،آن درس حذف میشود در این صورت رعایت حدنصاب  12واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی
نیمسال مذکور به عنوان یك نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب میشود.
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 -6حداقل نمره قبولی
حداقل نمره قبولی در هر درس 10است.
 -7مشروطی
 چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  12باشد ،دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی میشـود و
در نیمسال بعدی حداکثر میتواند تا  14واحد درسی انتخاب کند.
 -8مرخصی تحصیلی
 دانشجو میتواند در هریك از دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای  1نیمسال از مرخصی تحصیلی اسـتفاده
نماید.
 مدت مرخصی تحصیلی ،جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب میشود.
 -9انصراف از تحصیل
 ثبتنام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ،انصراف از تحصیل محسوب میشود.
 در صورتیکه تاریخ انصراف از تحصیل دانشجویان بعد از مهلت حذف و اضافه باشد ،شهریه پرداختی (شهریه ثابت و شـهریه
متغیر) قابل بازگشت نمی باشد ولی چنانچه تاریخ انصراف قبل از مهلت مذکور باشد ،فقط شهریه متغیر قابل بازپرداخت می
باشد(.شهریه ثابت و حق نظارت غیرقابل برگشت است).
 -10حذف پزشکی
 چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس یا ترم را داشـته
باشد میبایست حداکثر ظرف مدت  48ساعت گواهی و مدارک پزشکی را برای تایید پزشك معتمد موسسه و مراکز آموزشـی
علمی-کاربردی ارائه نمایند .الزم به ذکر است درصورت حضور دانشجو در جلسه امتحان حذف پزشکی درس امکانپذیر نمـی
باشد.
 - -11معادلسازی دروس

 دروس عمومی ،اصلی ،پایه و تخصصی دانشـجویان انصـرافی ،اخراجـی و فـارغالتحصـیل سـابق دانشـگاههـای دولتـی،
آموزشکدههای فنی و حرفهای و علمی -کاربردی (ترمی و پودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه ،به نحوی معادلسازی میگردد
که دانشجویان در دوره جدید حداقل  25واحد درسی ثبتنام نموده و بگذرانند.

 تنها دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی ،اخراجی و فارغالتحصیل سابق دانشگاههای آزاد ،پیام نـور و غیرانتفـاعی
در صورت پذیرش در دانشگاه ،معادلسازی میگردد.
 نمره دروس معادلسازی میبایست حداقل  12باشد.

 معادلسازی دروس صرفا در شیوههای آموزشی هم عرض به شرح زیر صورت میگیرد:
الف) واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دورههای حضوری ،نیمهحضوری یا غیرحضوری.
ب) نیمه حضوری به نیمهحضوری یا غیرحضوری
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ج) غیرحضوری به غیرحضوری
دروس عمومی ،اصلی ،پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی ،محروم از تحصـیل و دانـشآموختـه دانشـگاههای دولتـی ،دانشـگاه فنـی و
حرفهای و علمی-کاربردی (ترمی و پودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه ،به نحوی معـادلسـازی میگـردد کـه دانشـجویان در دوره
جدید حداقل  25واحد درسی ثبتنام نموده و بگذرانند.







فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی ،محروم از تحصیل و دانشآموخته دانشـگاههای آزاد ،پیـام نـور (دورههـای فراگیـر و یـا
دانشپذیری) و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه ،قابل معادلسازی میباشد.
دروس گذرانده شده سطح یك و سطح دو حوزه علمیه و حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان ،با رعایت سایر مقـررات بـرای دروس عمـومی
مقطع کاردانی ( سطح یك) و دروس عمومی کارشناسی ناپیوسته (سطح دو) قابل معادلسازی میباشد.
شورایآموزشی مرکز میبایست در اولین نیمسال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود ،حداکثر تا دو هفته پس از اتمام مهلت ثبتنـام و تـا
زمان حذف و اضافه پس از بررسی محتوای دروس ،تعداد واحد (یکسان و یا تعداد واحد بیشتر بـه کمتـر) و نمـرات اکتسـابی و مقـاطع
تحصیلی (هم سطح ،از مقطع تحصیلی باال به پایین ،از مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته و از مقطع کارشناسی پیوسته به کـاردانی و
کارشناسی ناپیوسته) درصورت مطابقت ،نسبت به معادلسازی دروس اقدام نماید.
آن دسته از دانشجویانی که دارای مدرک بین مقطعی کـاردانی بـوده و در مقطـع کارشناسـی ناپیوسـته پذیرفتـه مـیشـوند ،چنانچـه
واحدهای درسی بیشتر از مقطع کاردانی گذرانده باشند ،در صورت مطابقت سرفصل ،تعداد واحد و نمـره  12بـا نظـر گـروه آموزشـی و
شورای آموزشی مرکز قابل معادلسازی است.
 -12حداکثر مدت مجاز تحصیل
 حداکثر مدت مجاز تحصیل در دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  2سال است.

بسمه تعالی
رئیس محترم شوراي آموزشی مرکز آموز

علمی -کاربردي:
سالمٌ علیکم؛

احتراماً ،اینجانب

......................................................دانشجوي

رشته ......................................ورودي نیمسال

 .....................سال تحصیلی  ............................مقطع .........................................مرکز آموز

 ....................................به

کدملی  ..........................................کلیه موارد فوق را با دقت کامل مطالعه نمودهام و متعهد میشوم تمامی مقررات و
ضوابط آموزشی دانشگاه جامع علمی -کاربردي را رعایت نموده و در صورت عدم رعایت ضوابط آموزشی فوقالذکر،
مرکز آموز

میتواند موضوع را بررسی و طبق ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی -کاربردي اقدام نماید.
نام و نام خانوادگی
اثر انگشت و امضا و تاریخ
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