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شماره : 

............................ 

تاریخ : 
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پیوست : 

.......................... 

 )نسخه مخصوص دانشجو(  :  کاربرگ ضوابط آموزشی(118-1)کاربرگ                     

   مقدمه: 

کاربردی، باه منظاور آشانایی باا ضاوابط  -شدن جنابعالی در دانشگاه جامع علمیضمن تبریک و تهنیت به مناسبت پذیرفته

ظر آن عزیز را به موارد زیر جلب نموده خواهشمند است تمام موارد زیار را باه صاورت کامال و و مقررات آموزشی، ن

د. بدیهی است آگااهی دانشاجویان عزیاز از برخای ضاوابط و مقاررات نموده و قسمت ذیربط را امضا نمایی با دقت مطالعه

 ، ایفا نماید.های مهارتیپیشرفت تحصیلی و ارتقا آموزشنقش موثری را در تواند آموزشی می

  نویسينام -1

 نویساي و انتخااب واحاد باه مركاز شاود، باراي ناامهاایي كاه توساط دانشاگاه اعاالم مايدانشجو موظف اسات در مهلات

 نویسي، انصراف از تحصیل تلقي خواهد شد.مراجعه نماید. عدم مراجعه براي نامشخصاً آموزشي 

  سال تحصیلي -2

 ساال تحصایلي تحصیلي و در صورت لزوم یاك دوره تابساتاني اسات. هار نایم سالهر سال تحصیلي مركب از دو نیم

 هفته آموزش است. 1هفته و هر دوره تابستاني شامل  61شامل 

 سال تحصیليتعداد واحدها در هر نیم -3

 واحد درسي را انتخاب نماید. 42و حداكثر  64سال تحصیلي حداقل تواند در هر نیمهر دانشجو مي 

 واحد معاف است.  64سال تحصیلي، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل در آخرین نیم 

  باشد، در اینصورت دانشاجو باا تاییاد گاروه آموزشای در  61میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل اگر

 واحد درسی اخذ نماید. 42تواند حداکثر تا نیمسال تحصیلی بعد می

  حذف و اضافه -4

 ساال تحصایلي، حاداكثر سال تحصیلي، فقط در مهلتي كمتر از دو هفتاه پاس از شاروع نایمهر نیم تواند دردانشجو مي

دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابي خود را حاذف نمایاد، مشاروط بار آنكاه تعاداد واحادهاي انتخاابي وي از حاد 

 ننماید. (3)با توجه به بند  مقرر تجاوز

 و امتحانات حضور در جلسات درس -5

 های حضوری الزامی است.ر دانشجو در تمام جلسات درس دورهحضو 

  سال آن درس غیبت داشته باشد، جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیم  61/3اگر دانشجو در درسی بیش از

چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در 

واحد در طول نیمسال برای  64شود در این صورت رعایت حدنصاب درس حذف می موجه، آنصورت تشخیص 

 شود.دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می
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 حداقل نمره قبولي -6

 .است 62حداقل نمره قبولي در هر درس

 مشروطي -7

  باشاد، دانشاجو در آن نیمسااال مشاروط تلقاای  64دانشاجو در هار نیمسااال تحصایلی کمتاار از چنانچاه میاانگین نماارات

 واحد درسی انتخاب کند. 62تواند تا شود و در نیمسال بعدی حداکثر میمی

 مرخصي تحصیلي -8

 سااال از مرخصااي ناایم 1هاااي كااارداني و كارشناسااي ناپیوسااته حااداكثر بااراي توانااد در هریااك از دورهدانشااجو مااي

 صیلي استفاده نماید.تح

 شود.مدت مرخصي تحصیلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب مي  

 انصراف از تحصیل -9

 شودانصراف از تحصیل محسوب ميسال تحصیلی، نام نکردن دانشجو در هر نیمثبت. 

 شاهریه  باشاد، شاهریه پرداختاي كه تاریخ انصراف از تحصیل دانشجویان بعد از مهلات حاذف و اضاافهدر صورتي(

باشد ولاي چنانچاه تااریخ انصاراف قبال از مهلات ماذكور باشاد، فقاط شاهریه ثابت و شهریه متغیر( قابل بازگشت نمي

 باشد.)شهریه ثابت و حق نظارت غیرقابل برگشت است(.متغیر قابل بازپرداخت مي

 حذف پزشكي -10

 در جلسات امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس یا ترم را  چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به حضور

ساعت گواهی و مدارک پزشکی را براي تایید پزشک معتماد موسساه و  24بایست حداکثر ظرف مدت داشته باشد می

کاربردی ارائه نمایند. الزم باه ذکار اسات درصاورت حضاور دانشاجو در جلساه امتحاان حاذف -مراکز آموزشی علمی

 باشد.پذیر نمیامکانپزشکی درس 

 سازي دروسمعادل - -11

 هااي التحصایل ساابق دانشاگاهدروس عمومي، اصالي، پایاه و تخصصاي دانشاجویان انصارافي، اخراجاي و فاارغ
كااربردي )ترماي و پودماانی( در صاورت پاذیرش در دانشاگاه، باه نحاوي  -اي و علمايهاي فني و حرفهدولتي، آموزشكده

 نام نموده و بگذرانند.واحد درسي ثبت 42انشجویان در دوره جدید حداقل گردد كه دسازي ميمعادل

 هااي آزاد، پیاام ناور و التحصایل ساابق دانشاگاهتنها دروس عمومي و پایه دانشجویان انصرافي، اخراجي و فارغ
 گردد.سازي ميغیرانتفاعي در صورت پذیرش در دانشگاه، معادل

 باشد. 64ل بایست حداقسازي مينمره دروس معادل 
 گیرد:های آموزشی هم عرض به شرح زیر صورت میسازی دروس صرفا در شیوهمعادل 

 حضوری یا غیرحضوری.های حضوری، نیمهالف( واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره
 حضوری یا غیرحضوریب( نیمه حضوری به نیمه

 ج( غیرحضوری به غیرحضوری
  دانشاگاه هاي دولتاي، دانشاگاه آموختهدانش ومحروم از تحصیل دانشجویان انصرافي، دروس عمومي، اصلي، پایه و تخصصي

گااردد كااه سااازي مي)ترمااي و پودمااانی( در صااورت پااذیرش در دانشااگاه، بااه نحااوي معااادل كاااربردي-اي و علماايفنااي و حرفااه
 .نام نموده و بگذرانندواحد درسي ثبت 42دانشجویان در دوره جدید حداقل 

 هااای )دورههاي آزاد، پیااام نااور دانشااگاه آموختااهدانااشو  محااروم از تحصاایلومي و پایااه دانشااجویان انصاارافي، دروس عماا فقااط
 .باشدسازي ميقابل معادلو غیرانتفاعي در صورت پذیرش در دانشگاه، فراگیر و یا دانشپذیری( 
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 باا رعایات ساایر  ،حاوزه علمیاه و حاوزه علاوم اساالمی دانشاگاهیان دروس گذرانده شده سطح یاك و ساطح دو
 ناپیوسته )ساطح دو( كارشناسيدروس عمومی  و ) سطح یک( مقطع كارداني دروس عمومی مقررات براي 

 . باشدقابل معادلسازي مي
 سااال تحصاایلي دانشااجویان جدیاادالورود، حااداكثر تااا دو هفتااه پااس از اتمااام مهلاات ساات در اولااین نیمبایآموزشااي مركااز ميشورای

و نمارات  )یكسان و یا تعداد واحد بیشتر به كمتار( دروس، تعداد واحد محتوايپس از بررسي  ف و اضافهنام و تا زمان حذثبت
و از مقطاع  مقطاع كاارداني باه كارشناساي پیوساته از، مقطاع تحصایلي بااال باه پاایین اكتسابي و مقااطع تحصایلي )هام ساطح، از

 .سازي دروس اقدام نمایدنسبت به معادل ،ابقت( درصورت مطكارشناسي پیوسته به كارداني و كارشناسي ناپیوسته
 شاوند، چنانچاه آن دسته از دانشجویانی که دارای مدرک بین مقطعی کاردانی بوده و در مقطاع کارشناسای ناپیوساته پذیرفتاه مای

وه باا نظار گار 64واحدهای درسی بیشتر از مقطع کاردانی گذرانده باشند، در صاورت مطابقات سرفصال، تعاداد واحاد و نماره 
 .سازی استآموزشی و شورای آموزشی مرکز قابل معادل

 حداكثر مدت مجاز تحصیل -12

  سال است 1 و کارشناسی ناپیوسته  هاي كاردانيحداكثر مدت مجاز تحصیل در دوره. 

 

 بسمه تعالی

 کاربردی: -رئیس محترم شورای آموزشی مرکز آموزش علمی

 سالم  علیکم؛  

..............................................دانشجوی  رشته...................................... ورودی احتراماً  اینجانب  ........

سال  ..................... سال تحصیلی ............................ مقطع .........................................مرکز آموزش نیم

............ به کدملی .......................................... کلیه موارد فوق را با دقت کامل مطالعه ........................

کاربردی را رعایت نموده  و در صورت  -شوم تمامی مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاه جامع علمیام و متعهد مینموده

واند موضوع را بررسی و طبق ضوابط و مقررات آموزشی تالذکر  مرکز آموزش میعدم رعایت ضوابط آموزشی فوق

 کاربردی اقدام نماید. -دانشگاه جامع علمی

 

            

 

 

 نام و نام خانوادگی      

 امضا و تاریخاثر انگشت و 
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 )نسخه مخصوص پرونده آموزشی(  :  کاربرگ ضوابط آموزشی(221-2) کاربرگ

   مقدمه: 

ردی، باه منظاور آشانایی باا ضاوابط کارب -شدن جنابعالی در دانشگاه جامع علمیضمن تبریک و تهنیت به مناسبت پذیرفته

و مقررات آموزشی، نظر آن عزیز را به موارد زیر جلب نموده خواهشمند است تمام موارد زیار را باه صاورت کامال و 

د. بدیهی است آگااهی دانشاجویان عزیاز از برخای ضاوابط و مقاررات نموده و قسمت ذیربط را امضا نمایی با دقت مطالعه

 های مهارتی، ایفا نماید.پیشرفت تحصیلی و ارتقا آموزشثری را در نقش موتواند آموزشی می

  نویسينام -1

 نویساي و انتخااب واحاد باه مركاز شاود، باراي ناامهاایي كاه توساط دانشاگاه اعاالم مايدانشجو موظف اسات در مهلات

 نویسي، انصراف از تحصیل تلقي خواهد شد.مراجعه نماید. عدم مراجعه براي نامشخصاً آموزشي 

  سال تحصیلي -2

 ساال تحصایلي سال تحصیلي و در صورت لزوم یاك دوره تابساتاني اسات. هار نایمهر سال تحصیلي مركب از دو نیم

 هفته آموزش است. 1هفته و هر دوره تابستاني شامل  61شامل 

 سال تحصیليتعداد واحدها در هر نیم -3

 واحد درسي را انتخاب نماید. 42اكثر و حد 64سال تحصیلي حداقل تواند در هر نیمهر دانشجو مي 

 واحد معاف است.  64سال تحصیلي، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل در آخرین نیم 

  باشد، در اینصورت دانشاجو باا تاییاد گاروه آموزشای در  61میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل اگر

 سی اخذ نماید.واحد در 42تواند حداکثر تا نیمسال تحصیلی بعد می

  حذف و اضافه -4

 ساال تحصایلي، حاداكثر سال تحصیلي، فقط در مهلتي كمتر از دو هفتاه پاس از شاروع نایمتواند در هر نیمدانشجو مي

دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابي خود را حاذف نمایاد، مشاروط بار آنكاه تعاداد واحادهاي انتخاابي وي از حاد 

 ننماید. (3د )با توجه به بن مقرر تجاوز

 و امتحانات حضور در جلسات درس -5

 های حضوری الزامی است.حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره 

  ساال آن درس غیبات داشاته باشاد، جلساات و یاا در جلساه امتحاان پایاان نیم  61/3اگر دانشاجو در درسای بایش از

تشخیص داده شاود، نماره آن درس صافر و در چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه 

واحاد در طاول نیمساال بارای  64شود در این صورت رعایات حدنصااب صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می

 شود.دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می
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 حداقل نمره قبولي -6

 .است 62در هر درسحداقل نمره قبولي 

 مشروطي -7

  باشاد، دانشاجو در آن نیمسااال مشاروط تلقاای  64چنانچاه میاانگین نماارات دانشاجو در هار نیمسااال تحصایلی کمتاار از

 واحد درسی انتخاب کند. 62تواند تا شود و در نیمسال بعدی حداکثر میمی

 مرخصي تحصیلي -8

 سااال از مرخصااي ناایم 1شناسااي ناپیوسااته حااداكثر بااراي هاااي كااارداني و كارتوانااد در هریااك از دورهدانشااجو مااي

 تحصیلي استفاده نماید.

 شود.مدت مرخصي تحصیلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب مي  

 انصراف از تحصیل -9

 شودانصراف از تحصیل محسوب ميسال تحصیلی، نام نکردن دانشجو در هر نیمثبت. 

 شاهریه  نصراف از تحصیل دانشجویان بعد از مهلات حاذف و اضاافه باشاد، شاهریه پرداختايكه تاریخ ادر صورتي(

باشد ولاي چنانچاه تااریخ انصاراف قبال از مهلات ماذكور باشاد، فقاط شاهریه ثابت و شهریه متغیر( قابل بازگشت نمي

 باشد.)شهریه ثابت و حق نظارت غیرقابل برگشت است(.متغیر قابل بازپرداخت مي

 زشكيحذف پ -10

  چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس یا ترم را

ساعت گواهی و مدارک پزشکی را براي تایید پزشک معتماد موسساه و  24بایست حداکثر ظرف مدت داشته باشد می

درصاورت حضاور دانشاجو در جلساه امتحاان حاذف کاربردی ارائه نمایند. الزم باه ذکار اسات -مراکز آموزشی علمی

 باشد.پذیر نمیپزشکی درس امکان

 سازي دروسمعادل -11

 هااي التحصایل ساابق دانشاگاهدروس عمومي، اصالي، پایاه و تخصصاي دانشاجویان انصارافي، اخراجاي و فاارغ
رش در دانشاگاه، باه نحاوي كااربردي )ترماي و پودماانی( در صاورت پاذی -اي و علمايهاي فني و حرفهدولتي، آموزشكده

 نام نموده و بگذرانند.واحد درسي ثبت 42گردد كه دانشجویان در دوره جدید حداقل سازي ميمعادل

 هااي آزاد، پیاام ناور و التحصایل ساابق دانشاگاهتنها دروس عمومي و پایه دانشجویان انصرافي، اخراجي و فارغ
 گردد.زي ميساغیرانتفاعي در صورت پذیرش در دانشگاه، معادل

 باشد. 64بایست حداقل سازي مينمره دروس معادل 
 

 گیرد:های آموزشی هم عرض به شرح زیر صورت میسازی دروس صرفا در شیوهمعادل 
 حضوری یا غیرحضوری.های حضوری، نیمهالف( واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره

 حضوری یا غیرحضوریب( نیمه حضوری به نیمه
 وری به غیرحضوریج( غیرحض
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  ،آموختاااهداناااش ومحاااروم از تحصااایل دروس عماااومي، اصااالي، پایاااه و تخصصاااي دانشاااجویان انصااارافي 
)ترمااي و پودمااانی( در صااورت پااذیرش در  كاااربردي-اي و علماايفنااي و حرفااهدانشااگاه هاي دولتااي، دانشااگاه
 .نام نموده و بگذرانندواحد درسي ثبت 42گردد كه دانشجویان در دوره جدید حداقل سازي ميدانشگاه، به نحوي معادل

 هااای )دورههاي آزاد، پیااام نااور دانشااگاه آموختااهدانااشو  محااروم از تحصاایلدروس عمااومي و پایااه دانشااجویان انصاارافي،  فقااط
 .باشدسازي ميقابل معادلو غیرانتفاعي در صورت پذیرش در دانشگاه، فراگیر و یا دانشپذیری( 

  دروس با رعایت سایر مقررات براي  حوزه علمیه و حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان، سطح دودروس گذرانده شده سطح یك و
 . باشدقابل معادلسازي مي ناپیوسته )سطح دو( كارشناسيدروس عمومی  و ) سطح یک( مقطع كارداني عمومی 

 ا دو هفتااه پااس از اتمااام مهلاات سااال تحصاایلي دانشااجویان جدیاادالورود، حااداكثر تااساات در اولااین نیمبایآموزشااي مركااز ميشورای
و نمارات  )یكسان و یا تعداد واحد بیشتر به كمتار( دروس، تعداد واحد محتوايپس از بررسي  نام و تا زمان حذف و اضافهثبت

و از مقطاع  مقطاع كاارداني باه كارشناساي پیوساته از، مقطاع تحصایلي بااال باه پاایین اكتسابي و مقااطع تحصایلي )هام ساطح، از
 .سازي دروس اقدام نمایدنسبت به معادل ،( درصورت مطابقتیوسته به كارداني و كارشناسي ناپیوستهكارشناسي پ

 شاوند، چنانچاه آن دسته از دانشجویانی که دارای مدرک بین مقطعی کاردانی بوده و در مقطاع کارشناسای ناپیوساته پذیرفتاه مای
باا نظار گاروه  64رت مطابقات سرفصال، تعاداد واحاد و نماره واحدهای درسی بیشتر از مقطع کاردانی گذرانده باشند، در صاو

 .سازی استآموزشی و شورای آموزشی مرکز قابل معادل

 حداكثر مدت مجاز تحصیل -12

  سال است 1 و کارشناسی ناپیوسته  هاي كاردانيحداكثر مدت مجاز تحصیل در دوره. 

 بسمه تعالی

 دی:کاربر -رئیس محترم شورای آموزشی مرکز آموزش علمی

 سالم  علیکم؛  

احتراماً  اینجانب  ......................................................دانشجوی  

سال  ..................... سال تحصیلی .............................. ورودی نیم...........................رشته........

......................................مرکز آموزش .................................... به کدملی ............................ مقطع ...

شوم تمامی مقررات و ام و متعهد می.......................................... کلیه موارد فوق را با دقت کامل مطالعه نموده

الذکر  رعایت نموده  و در صورت عدم رعایت ضوابط آموزشی فوق کاربردی را -ضوابط آموزشی دانشگاه جامع علمی

 کاربردی اقدام نماید. -تواند موضوع را بررسی و طبق ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمیمرکز آموزش می

           

 

 

 نام و نام خانوادگی      

 امضا و تاریخاثر انگشت و 


