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 کاربرگ ضوابط آموزشی                                                     

  نويسینام -1
 شخصزا   نويسي و انتخاب واحد به مركز  مموششزي   شود، براي نامهايي كه توسط دانشگاه اعالم ميدانشجو موظف است در مهلت

 نويسي، انصراف اش تحصيل تلقي خواهد شد.مراجعه نمايد. عدم مراجعه براي نام

 هزاي  برابر من براي مموششيا  داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه اش داخل يا خارج كشور مورد تأييد وشارت مموشش و پرورش
براي ورود به مقطع كارداني و ني  ارائه تاييديه تحصيلي يک هفتزه پزا اش شزرو     انقالب فرهنگي(  حوشوي )مطابق مصوبات شوراي عالي

 تحصيل.

  يا وشارت بهداشت، درمان و مموشش پ شزيي بزراي    علوم، تحقيقات و فناوريييد وشارت أكارداني مورد ت مقطعداشتن گواهينامه
 .تحصيلي يک هفته پا اش شرو  تحصيل و ني  ارائه تاييديه كارشناسي ناپيوسته مقطعورود به 

 باشد.ال امي مي نامدر هنگام ثبت دار به همراه اصل مدرک براي دارندگان ديپلم تطبيقيارائه گواهي معدل 

  31هاي كارشناسي ناپيوسته بايد داراي حزدالل معزدل   براي شركت در دوره 13/6/66دارندگان مدرک كارداني با تاريخ بعد اش 
 .باشند

  واحد درسي صرف نظر اش ميانگين كل  06تا  66با گذراندن  13/66/66لبل اش تاريخ  کاردانی بین مقطعیدارندگان مدرک

اميان ادامه تحصيل  31واحد درسي و حدالل معدل  66با گذراندن حدالل  13/6/66نمرات و دارندگان مدرک بين مقطعي بعد اش تاريخ 

 د.در مقطع كارشناسي ناپيوسته را دارن

 00611/1به شماره  "هاي ورودي مقاطع باالتر در مشمون مدارک معادل و غیررسمینامه شركت دارندگان  ميين "بر اساس 

كه دوره گذرانده مشروط به اين 1/2/00هاي لبل اش وشارت علوم، تحقيقات و فناوري، دارندگان مدارک معادل ورودي 21/ 16/5مورخ 

پذير اميان 1/2/00عادل بعد اش تاريخ باشد و ادامه تحصيل دارندگان مدارک مشده، مصوب وشارت متبو  باشد، مجاش به ادامه تحصيل مي

 باشد.باشد. الشم به ذكر است لبولي در مشمون جامع دارندگان مدارک معادل ساشمان سنجش مموشش كشور مالک عمل نمينمي

  مدرک معادل ضمن خدمت كليه دارندگان  16/66/3121شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ  003با توجه به مصوبه

نامه شركت دارندگان توانند اش تسهيالت مييناند، حسب مورد ميهاي مذكور راه يافتهبه دوره 63تا  00هاي سالكه طي  فرهنگیان

 .مند شوندبراي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر بهره 21/ 16/5مورخ  00611/1مدارک معادل و غيررسمي در مقاطع باالتر به شماره 

  اعم اش دانشگاه امام حسين) (، نيروي انتظامي، دانشگاه پليا، سپاه پاسداران، مالک كليه مراك  و موسسات داخلی  مدارک

موسسه بانيداري، ساشمان مديريت صنعتي و... غيرلابل لبول  3100اش سال  هاي بعدورودي مام علي) (، دانشگاه صدا و سيما، اشتر، ا

 است.

  سال تحصيلی -2
 36سزال تحصزيلي شزامل    تحصيلي و در صورت ل وم يک دوره تابستاني است. هزر نزيم  سال هر سال تحصيلي مركب اش دو نيم 

 هفته مموشش است. 6هفته و هر دوره تابستاني شامل 

 سال تحصيلیتعداد واحدها در هر نيم -3

 واحد درسي را انتخاب نمايد. 16و حداكثر  31سال تحصيلي حدالل تواند در هر نيمهر دانشجو مي 
  سال باشد، در اينصورت دانشجو با تاييد گروه مموششي در نيم 30سال حدالل نمرات دانشجويي در يک نيمميانگين اگر

 واحد درسي اخذ نمايد. 11تواند حداكثر تا تحصيلي بعد مي

 مرات وي واحد درسي بالي داشته باشد، به شرطي كه ميانگين كل ن 11مموختگي، حداكثر سال مخر براي دانشچنانچه دانشجو در نيم
 واحد درسي اخذ نمايد. 11تواند تا باشد، مي 36باالي 

  باشد، دانشجو  30سال لبل دانشجو باالتر اش واحد درسي براي دانش مموختگي داشته باشد و معدل نيم 11در صورتييه دانشجو  بيش اش
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نياش دروس اخذ نمايد. بعد اش ثبت تمامي نمرات، ايت پيشواحد درسي، با رع 11سال بعد حداكثر تا تواند در نيمترم مخر محسوب نشده  ولي مي
سال تحصيلي و يا دوره تابستان بعدي الدام نمايد. تاريخ تواند براي اخذ درس يا دروس معرفي به استاد  )حداكثر دو درس( در نيمدانشجو مي

 باشد.رس معرفي به استاد ميسال تحصيلي و يا دوره تابستاني اخذ دمموختگي اين لبيل اش دانشجويان نيمدانش

  باشد دانشجو ترم  30مموختگي داشته باشد و معدل ترم لبل دانشجو كمتر اش واحد درسي براي دانش 11در صورتي كه دانشجو  بيش اش
 سال بعدي انتخاب واحد نمايد.بايست مطابق لوانين و مقررات مموششي دروس بالي مانده را در نيممخر محسوب نشده و مي

 واحد كارورشي( 1واحد درسي + 31واحد ال امي است ) 31سال عادي رعايت سقف ر صورت اخذ درس كارورشي در طي نيمد 

  واحد اف ايش  36به صورت اخذ درس كارورشي سال مخر، سقف مذكور در و همچنين دانشجويان نيم 30براي دانشجويان با معدل باالي

 واحد كارورشي( 1واحد درسي + 36) يابدمي

  ساعت به منظور مشاهده و مشنايي با حوشه شغلي مرتبط با رشته مورد نظر  11كاربيني يک درس يک واحدي عملي كه طي

 شود.  سال تحصيلي و يا اولين پودمان به دانشجو ارايه ميصرفا  در اولين نيم

  واحد درسي است 6تابستاني حداكثر  دورهتعداد واحدهاي انتخابي در. 
 تواند واحدهاي مذكور را در دوره مموخته شود، با تاييد شوراي مرك ، ميواحد درسي دانش 6ه دانشجو با گذراندن در شرايط خاص ك

 تابستان اخذ نمايد.

  واحد درسي براي دانش مموختگي در تابستان داشته باشد دانشجو ترم مخر محسوب نشده و فقط تا سقف  6در صورتييه دانشجو  بيش اش
در صورت تمايل درس يا دروس باليمانده )حداكثر دو درس( را به صورت تواند اخذ نمايد بعد اش ثبت تمامي نمرات، دانشجو ميتواند واحد مي 6

مموختگي پايان سال تحصيلي تاريخ دانشمعرفي به استاد اخذ نمايد. در صورت اخذ دروس باليمانده به صورت معرفي به استاد در هر شمان اش نيم
 خواهد بود. سال مربوطنيم

  حذف و اضافه -4
 سال تحصيلي، حداكثر دو درس سال تحصيلي، فقط در مهلتي كمتر اش دو هفته پا اش شرو  نيمتواند در هر نيمدانشجو مي

 (1)با توجه به بند  ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف نمايد، مشروط بر منيه تعداد واحدهاي انتخابي وي اش حد مقرر تجاوش
 ننمايد.

 و امتحانات حضور در جلسات درس -5
 هاي حضوري ال امي است.حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره 

  سال من درس غيبت داشته باشد، چنانچه غيبت جلسات و يا در جلسه امتحان پايان نيم  36/1اگر دانشجو در درسي بيش اش
تشخيص داده شود، نمره من درس صفر و در صورت تشخيص موجه، من درس غير موجه  مرك ، مموششي شورايدانشجو به تشخيص 

سال مذكور به عنوان يک سال براي دانشجو ال امي نيست ولي نيمواحد در طول نيم 31شود در اين صورت رعايت حدنصاب حذف مي
جلسه غيبت داشته باشد، اجاشه حضور در  1اگر دانشجو در درسي بيش اش  شود.سال كامل ج و سنوات تحصيلي وي محسوب مينيم

 جلسه امتحان را ندارد.

 حداقل نمره قبولی -6
 .است 36حدالل نمره لبولي در هر درس

 مشروطی -7
 شود و در سال مشروط تلقي ميباشد، دانشجو در من نيم 31سال تحصيلي كمتر اش چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيم

 واحد درسي انتخاب كند. 31تواند تا ميسال بعدي حداكثر نيم

 گردد.وط شود اش ادامه تحصيل محروم ميمسال تحصيلي متوالي يا متناوب مشرتذكر مهم: چنانچه دانشجو در دو ني

 مرخصی تحصيلی -8
 استفاده سال اش مرخصي تحصيلي نيم 3هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي تواند در هريک اش دورهدانشجو مي

 نمايد.
 شود.مدت مرخصي تحصيلي، ج و حداكثر مدت مجاش تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي  
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 انصراف از تحصيل -9
 شودانصراف اش تحصيل محسوب ميسال تحصيلي، نام نيردن دانشجو در هر نيمثبت. 

 شهريه ثابت و شهريه  باشد، شهريه پرداختيكه تاريخ انصراف اش تحصيل دانشجويان بعد اش مهلت حذف و اضافه در صورتي(
باشد.)شهريه باشد ولي چنانچه تاريخ انصراف لبل اش مهلت مذكور باشد، فقط شهريه متغير لابل باشپرداخت ميمتغير( لابل باشگشت نمي

 ثابت و حق نظارت غيرلابل برگشت است(.

 حذف پزشكی -11
  در جلسات امتحان نباشد و تقاضاي حذف پ شيي درس يا ترم را داشته چنانچه دانشجويي به دليل بيماري لادر به حضور

-ساعت گواهي و مدارک پ شيي را براي تاييد پ شک معتمد موسسه و مراك  مموششي علمي 16بايست حداكثر ظرف مدت باشد مي
 باشد.پذير نميميانكاربردي ارائه نمايند. الشم به ذكر است درصورت حضور دانشجو در جلسه امتحان حذف پ شيي درس ا

 سازي دروسمعادل -11
 هاي هاي دولتي، مموششيدهالتحصيل سابق دانشگاهدروس عمومي، اصلي، پايه و تخصصي دانشجويان انصرافي، اخراجي و فارغ

دانشجويان در گردد كه ساشي ميكاربردي )ترمي و پودماني( در صورت پذيرش در دانشگاه، به نحوي معادل -اي و علميفني و حرفه

 نام نموده و بگذرانند.واحد درسي ثبت 15دوره جديد حدالل 

 هاي مشاد، پيام نور و غيرانتفاعي در التحصيل سابق دانشگاهتنها دروس عمومي و پايه دانشجويان انصرافي، اخراجي و فارغ

 گردد.ساشي ميصورت پذيرش در دانشگاه، معادل

 باشد. 31لل بايست حداساشي مينمره دروس معادل 

 گيرد:هاي مموششي هم عرض به شرح شير صورت ميساشي دروس صرفا در شيوهمعادل 

 حضوري يا غيرحضوري.هاي حضوري، نيمهالف( واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره

 حضوري يا غيرحضوريب( نيمه حضوري به نيمه

 ج( غيرحضوري به غيرحضوري

  حوشه علميه و حوشه علوم اسالمي دانشگاهيان و فراگير دانشگاه پيام نور لابل معادل  دودروس گذرانده شده سطح يک و سطح

 باشد.ساشي نمي

 ، كاربردي  -هاي علميصرفا  براي دانشجويان انصرافي و اخراجي دورههاي مشترک و مهارت 1و  3كارورشي  معادلساشي دروس كاربيني

 پذير است.سرفصل مصوب پذيرفته شده باشند اميانمجددا  در همان مقطع و همان رشته گرايش با 

 شوند، چنانچه من دسته اش دانشجوياني كه داراي مدرک بين مقطعي كارداني بوده و در مقطع كارشناسي ناپيوسته پذيرفته مي

گروه مموششي و با نظر  31واحدهاي درسي بيشتر اش مقطع كارداني گذرانده باشند، در صورت مطابقت سرفصل، تعداد واحد و نمره 

 .ساشي استشوراي مموششي مرك  لابل معادل

 سال تحصيلي دانشجويان جديدالورود، حداكثر تا دو هفته پا اش اتمام مهلت ست در اولين نيمبايمموششي مرك  ميشوراي

و نمرات اكتسابي و  به كمتر()ييسان و يا تعداد واحد بيشتر  دروس، تعداد واحد محتوايپا اش بررسي  نام و تا شمان حذف و اضافهثبت

و اش مقطع كارشناسي پيوسته به  مقطع كارداني به كارشناسي پيوسته اش، مقطع تحصيلي باال به پايين مقاطع تحصيلي )هم سطح، اش

 .ساشي دروس الدام نمايدنسبت به معادل ،( درصورت مطابقتكارداني و كارشناسي ناپيوسته

 سیرآموزشی و دريزي سرفصل مصوب برنامه  -12

 جبراني( طبق سرفصل مصوب شوراي مموششي و درسي  دانشگاهينياش و دروس پيشنياش، پيشرعايت سرفصل دروس) هم(

 باشد.ضروري مي
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  باشدمي 1نياش كارورشي پيش 3كارورشي 

 حداکثر مدت مجاز تحصيل -13
 سال است 1.5 تاييد شوراي مموششي استان باو كارشناسي ناپيوسته  هاي كاردانيحداكثر مدت مجاش تحصيل در دوره. 

 

 تحصيل همزمان با خدمت براي دانشجويان مشمول  -14
 باشد.تحصيل هم مان سرباشان وظيفه در حين انجام خدمت ممنو  مي 

 معرفی به استاد -51
 اش تحصيل داشته  مموختگي حداكثر دو درس نظري براي فراغتسال تحصيلي براي دانشدر مخرين نيمكه دانشجو در صورتي

تواند خارج اش تاريخ امتحانات اعالم شده در تقويم مموششي، امتحان سال ميباشد، با تاييد شوراي مرك  و با رعايت سقف واحدهاي من نيم

 سال يا دوره تابستان بگذراند.من درس را به صورت معرفي به استاد در من نيم

 اخذ ولي نمره لبولي كسب نيند اما دوره عملي درس فوق را گذرانده باشد،  عملي را -چنانچه دانشجويي لبال  يک درس نظري

 اي اين بندبخش نظري من درس را به صورت معرفي به استاد اخذ نمايد. راي شوراي مرك  در خصوص اجر ،35بند تواند با رعايت مي

 باشد.ال امي مي

 باشد، ( مي15/6موجه و يا غير موجه و يا حيم شوراي انضباطي )نمره عملي كه لبال  داراي غيبت  -اخذ معرفي به استاد درس نظري

 پذير نيست.اميان

 

 بسمه تعالی

 کاربردی: -رئیس محترم مرکز آموزش علمی

  

 سالمٌ علیکم؛ 

سال  ................. سال تحصیلی ..................... رشته........................ ورودی نیماحتراماً، اینجانب  ..........................دانشجوی  

.... کلیه موارد فوق را با دقت مقطع ..............................مرکز آموزش ............................... به کدملی ......................................

کاربردی را رعایت نموده و در  -شوم تمامی مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاه جامع علمیام و متعهد میطالعه نمودهکامل م

عدم  ،اخذ دیپلم و یا گواهی موقت فاقد معدل توسط اینجانب یا مرکز آموزش اعم از صورت عدم رعایت ضوابط آموزشی 

انشجو با مقطع پذیرفته شده، تحصیل همزمان با خدمت سربازی و دریافت تاییدیه تحصیلی، تداخل مقطع تحصیلی قبلی د

یا تحصیل مغایر با قوانین نظام وظیفه، اخذ مدرک کاردانی داخلی و یا معادل غیرقابل قبول، ادامه تحصیل دانشجویان دو یا 

ز محل خدمت، سه ترم مشروطی مشمول اخراج آموزشی، ثبت نام و ادامه تحصیل دانشجویان و مدرسین شاغل در مرک

نیاز و نیاز، پیشریزی آموزشی و درسی )همرعایت سرفصل دروس مصوب برنامه، عدم پذیرفته شدگان دارای مغایرت موثر

، دانشگاه  هیچگونه تعهدی در های دانشگاهها و بخشنامهنامهو سایر موارد مغایر با آییندانشگاهی )جبرانی( دروس  پیش

 آموختگی  اینجانب ندارد. خصوص  ادامه تحصیل یا دانش

 

           

 نام و نام خانوادگی      

 امضا و تاریخاثر انگشت و 
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