
   

 
 ............................شماره : 

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

 پیوست : ..........................

 )نسخه مخصوص دانشجو(  وزشی:  کاربرگ ضوابط آم111اربرگک                    

   مقدمه: 

کاربردی، به منظور آشنایی با ضوابط و مقررات  -شیدن جنابعالی در دانشگاه جامع علمی ضیمن تبریک و تهنیت به مناسیبت پذیرفته  

نموده و قسمت  آموزشی، نظر آن عزیز را به موارد زیر جلب نموده نواهشمند است تمام موارد زیر را به صورت کامل و با دقت مطالعه

 پیشرفتش موثری را در نقتواند د. بدیهی اسیت آگاهی دانشیجویان عزیز از برنی ضیوابط و مقررات آموزشی می   ذیربط را امضیا نمایی 

 های مهارتی، ایفا نماید.تحصیلی و ارتقا آموزش

  نویسینام -1

   شخصاً نویسی و انتخاب واحد به مرکز آموزشی شود، برای نامهایی که توسیط دانشگاه اعالم می دانشیجو موظف اسیت در مهلت

 شد. نویسی، انصراف از تحصیل تلقی نواهدمراجعه نماید. عدم مراجعه برای نام

  سال تحصیلی -1

 هفته  11سال تحصیلی شامل سال تحصیلی و در صورت لزوم یک دوره تابستانی است. هر نیمهر سال تحصیلی مرکب از دو نیم

 هفته آموزش است. 1و هر دوره تابستانی شامل 

 سال تحصیلیتعداد واحدها در هر نیم -1

 واحد درسی را انتخاب نماید. 21و حداکثر  12سال تحصیلی حداقل تواند در هر نیمهر دانشجو می 

 واحد معاف است.  12سال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل در آنرین نیم 

  باشید، در اینصیورت دانشیجو با تایید گروه آموزشییی در نیمسال     17میانگین نمرات دانشیجویی در یک نیمسیال حداقل   اگر

 حد درسی انذ نماید.وا 24تواند حداکثر تا تحصیلی بعد می

  حذف و اضافه -1

  سال تحصیلی، حداکثر دو درس سیال تحصییلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شیروع نیم   تواند در هر نیمدانشیجو می

)با توجه به  دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی نود را حذف نماید، مشیییروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز

 ننماید. (3بند 

 و امتحانات حضور در جلسات درس -1

 های حضوری 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  11/3اگر دانشیجو در درسی بیش از

دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن دانشیجو به تشخیص شورای آموزشی  

واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به  12شیود در این صورت رعایت حدنصاب  درس حذف می

 شود.عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می

 



   

 
 ............................شماره : 

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

 پیوست : ..........................

 

 حداقل نمره قبولی -1

 .است 11حداقل نمره قبولی در هر درس

 مشروطی -1

    شود و در باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می 12چنانچه میانگین نمرات دانشیجو در هر نیمسیال تحصیلی کمتر از

 واحد درسی انتخاب کند. 14تواند تا نیمسال بعدی حداکثر می

 مرخصی تحصیلی -1

  سیال از مرنصی تحصیلی استفاده  نیم 1های کاردانی و کارشیناسیی ناپیوسیته حداکثر برای    تواند در هریک از دورهدانشیجو می

 نماید.

 شود.مدت مرنصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می  

 انصراف از تحصیل -1

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

  شهریه ثابت و شهریه  که تاریخ انصیراف از تحصییل دانشیجویان بعد از مهلت حذف و اضیافه باشد، شهریه پردانتی    در صیورتی(

باشید ولی چنانچه تاریخ انصیراف قبل از مهلت مذکور باشید، فقط شهریه متغیر قابل بازپردانت می   متغیر( قابل بازگشیت نمی 

 گشت است(.باشد.)شهریه ثابت و حق نظارت غیرقابل بر

 حذف پزشكی -10

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

-سیاعت گواهی و مدارک پزشیکی را برای تایید پزشک معتمد موسسه و مراکز آموزشی علمی   48بایسیت حداکثر ظرف مدت  می

 باشد.پذیر نمینمایند. الزم به ذکر است درصورت حضور دانشجو در جلسه امتحان حذف پزشکی درس امکانکاربردی ارائه 

 سازی دروسمعادل -11

    های های دولتی، آموزشکدهالتحصیل سابق دانشگاهدروس عمومی، اصیلی، پایه و تخصیصیی دانشجویان انصرافی، انراجی و فارغ

گردد که دانشجویان سازی میی و پودمانی( در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادلکاربردی )ترم -فنی و حرفه ای و علمی

 نام نموده و بگذرانند.واحد درسی ثبت 25در دوره جدید حداقل 

 های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت التحصیل سابق دانشگاهتنها دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، انراجی و فارغ

 گردد.سازی مییرش در دانشگاه، معادلپذ

 باشد. 12بایست حداقل سازی مینمره دروس معادل 

 

 



   

 
 ............................شماره : 

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

 پیوست : ..........................

 

 

 حداکثر مدت مجاز تحصیل -11

  سال است 2 و کارشناسی ناپیوسته  های کاردانیحداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره. 

 

 بسمه توایی

 

 کاربردي: -علمیآموشل ريی  محترم شوراي آموششی مرک  

  

 سالمٌ علیکم؛ 

سال  ..................... اینجانب  ......................................................دانشجوي  رشته...................................... ورودي نیمادتراماً، 

......مرک  آموشل .................................... به کدملی سال تحصیلی ............................ مقطع ...................................

ط و ضوابتمامی مقررات شوم متوهد میام و مطایوه نمودهکامل موارد فوق را با دقت  کلیه.......................................... 

ایذکر، مرک  آموشل و در صورت عدم رعایت ضوابط آموششی فوق  ودهرا رعایت نمکاربردي  -دانشگاه جامع علمی آموششی

 نماید.اقدام کاربردي  -تواند موضوع را بررسی و طبق ضوابط و مقررات آموششی دانشگاه جامع علمیمی

 

            

 
 

 

 نام و نام خانوادگی      

 امضا و تاریخاثر انگشت و 



   

 
 ............................شماره : 

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

 پیوست : ..........................

 (پرونده آموزشی)نسخه مخصوص   وزشی:  کاربرگ ضوابط آم111اربرگک           

   مقدمه: 

کاربردی، به منظور آشنایی با ضوابط و مقررات  -شیدن جنابعالی در دانشگاه جامع علمی ضیمن تبریک و تهنیت به مناسیبت پذیرفته  

نموده و قسمت  آموزشی، نظر آن عزیز را به موارد زیر جلب نموده نواهشمند است تمام موارد زیر را به صورت کامل و با دقت مطالعه

 پیشرفتش موثری را در نقتواند د. بدیهی اسیت آگاهی دانشیجویان عزیز از برنی ضیوابط و مقررات آموزشی می   ذیربط را امضیا نمایی 

 های مهارتی، ایفا نماید.تحصیلی و ارتقا آموزش

  نویسینام -1

   شخصاً نویسی و انتخاب واحد به مرکز آموزشی شود، برای نامهایی که توسیط دانشگاه اعالم می دانشیجو موظف اسیت در مهلت

 شد. نویسی، انصراف از تحصیل تلقی نواهدمراجعه نماید. عدم مراجعه برای نام

  سال تحصیلی -1

 هفته  11سال تحصیلی شامل سال تحصیلی و در صورت لزوم یک دوره تابستانی است. هر نیمهر سال تحصیلی مرکب از دو نیم

 هفته آموزش است. 1و هر دوره تابستانی شامل 

 سال تحصیلیتعداد واحدها در هر نیم -1

 واحد درسی را انتخاب نماید. 21و حداکثر  12سال تحصیلی حداقل تواند در هر نیمهر دانشجو می 

 واحد معاف است.  12سال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل در آنرین نیم 

  باشید، در اینصیورت دانشیجو با تایید گروه آموزشییی در نیمسال     17میانگین نمرات دانشیجویی در یک نیمسیال حداقل   اگر

 حد درسی انذ نماید.وا 24تواند حداکثر تا تحصیلی بعد می

  حذف و اضافه -1

  سال تحصیلی، حداکثر دو درس سیال تحصییلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شیروع نیم   تواند در هر نیمدانشیجو می

)با توجه به  دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی نود را حذف نماید، مشیییروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز

 ننماید. (3بند 

 و امتحانات حضور در جلسات درس -1

 های حضوری 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  11/3اگر دانشیجو در درسی بیش از

دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن دانشیجو به تشخیص شورای آموزشی  

واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به  12شیود در این صورت رعایت حدنصاب  درس حذف می

 شود.عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می

 



   

 
 ............................شماره : 

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

 پیوست : ..........................

 

 حداقل نمره قبولی -1

 .است 11حداقل نمره قبولی در هر درس

 مشروطی -1

    شود و در باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می 12چنانچه میانگین نمرات دانشیجو در هر نیمسیال تحصیلی کمتر از

 واحد درسی انتخاب کند. 14تواند تا نیمسال بعدی حداکثر می

 مرخصی تحصیلی -1

  سیال از مرنصی تحصیلی استفاده  نیم 1های کاردانی و کارشیناسیی ناپیوسیته حداکثر برای    تواند در هریک از دورهدانشیجو می

 نماید.

 شود.مدت مرنصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می  

 انصراف از تحصیل -1

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

  شهریه ثابت و شهریه  که تاریخ انصیراف از تحصییل دانشیجویان بعد از مهلت حذف و اضیافه باشد، شهریه پردانتی    در صیورتی(

باشید ولی چنانچه تاریخ انصیراف قبل از مهلت مذکور باشید، فقط شهریه متغیر قابل بازپردانت می   متغیر( قابل بازگشیت نمی 

 گشت است(.باشد.)شهریه ثابت و حق نظارت غیرقابل بر

 حذف پزشكی -10

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

-سیاعت گواهی و مدارک پزشیکی را برای تایید پزشک معتمد موسسه و مراکز آموزشی علمی   48بایسیت حداکثر ظرف مدت  می

 باشد.پذیر نمینمایند. الزم به ذکر است درصورت حضور دانشجو در جلسه امتحان حذف پزشکی درس امکانکاربردی ارائه 

 سازی دروسمعادل -11

    های های دولتی، آموزشکدهالتحصیل سابق دانشگاهدروس عمومی، اصیلی، پایه و تخصیصیی دانشجویان انصرافی، انراجی و فارغ

گردد که دانشجویان سازی میی و پودمانی( در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادلکاربردی )ترم -فنی و حرفه ای و علمی

 نام نموده و بگذرانند.واحد درسی ثبت 25در دوره جدید حداقل 

 های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت التحصیل سابق دانشگاهتنها دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، انراجی و فارغ

 گردد.سازی مییرش در دانشگاه، معادلپذ

 باشد. 12بایست حداقل سازی مینمره دروس معادل 

 

 



   

 
 ............................شماره : 

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

 پیوست : ..........................

 

 حداکثر مدت مجاز تحصیل -11

  سال است 2 و کارشناسی ناپیوسته  های کاردانیحداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره. 

 

 بسمه توایی

 

 کاربردي: -علمیآموشل ريی  محترم شوراي آموششی مرک  

  

 سالمٌ علیکم؛ 

سال  ..................... اینجانب  ......................................................دانشجوي  رشته...................................... ورودي نیمادتراماً، 

......مرک  آموشل .................................... به کدملی سال تحصیلی ............................ مقطع ...................................

ط و ضوابتمامی مقررات شوم متوهد میام و مطایوه نمودهکامل موارد فوق را با دقت  کلیه.......................................... 

ایذکر، مرک  آموشل و در صورت عدم رعایت ضوابط آموششی فوق  ودهرا رعایت نمکاربردي  -دانشگاه جامع علمی آموششی

 نماید.اقدام کاربردي  -تواند موضوع را بررسی و طبق ضوابط و مقررات آموششی دانشگاه جامع علمیمی

 

            

 
 

  

 نام و نام خانوادگی      

 امضا و تاریخاثر انگشت و 
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