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 ضوابط آموزشی : کاربرگ 218کاربرگ 

  نويسینام -1
مراجعاه نااياد  شخصاا  نويسي و انتخاب واحد به مركز آموزشي شود، براي ناميهايي كه توسط دانشگاه اعالم مدانشجو موظف است در مهلت •

 نويسي، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد عدم مراجعه براي نام

هااي حاوزوي برابار آن باراي آموز ياا    گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارت آماوز  و پارور داشتن   •
 براي ورود به مقطع كارداني و نيز ارائه تاييديه تحصيلي يک هفته پس از شروع تحصيل )مطابق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي(  

 مقطاعيا وزارت بهداشت، درمان و آموز  پزشكي براي ورود به    علوم، تحقيقات و فناوريييد وزارت  أ كارداني مورد ت  مقطعداشتن گواهينامه   •
 و نيز ارائه تاييديه تحصيلي يک هفته پس از شروع تحصيل  كارشناسي ناپيوسته

 باشد الزامي مي  نامدر هنگام ثبت ديپلم تطبيقيدار به هاراه اصل مدرک براي دارندگان ارائه گواهي معدل •

 هااي كارشناساي ناپيوساته باياد داراي حادا ل باراي شاركت در دوره 31/06/1386بعد از آموختگي دانشدارندگان مدرک كارداني با تاريخ  •
  باشند 12معدل  

از تاريخ    کاردانی بین مقطعیدارندگان مدرک   • از ميانگين كل نارات و    70تا    68با گذراندن    31/06/1386 بل  واحد درسي صرف نظر 
امكان ادامه تحصيل در مقطع    12واحد درسي و حدا ل معدل    68با گذراندن حدا ل    31/06/1386دارندگان مدرک بين مقطعي بعد از تاريخ  

 كارشناسي ناپيوسته را دارند 

شركتآيين "براساس • غی  نامه  و  معادل  مدارک  آزمون   ررسمیدارندگان  باالتردر  مقاطع  ورودي  شااره    "هاي  مورخ   77633/2به 
فناوري    28/05/1392 و  تحقيقات  علوم،  نامهوزارت  باستناد  فناوري  وزارت    10/08/1395مورخ    173805هاي شااره  و  و  تحقيقات  و  علوم، 

دبير محترم شوراي عالي انقالب فرهنگي و رئيس ستاد راهبردي اجراي نقشه جامع   30/04/1399/د  مورخ  5714/99هاچنين نامه شااره  
وزارت   تاييد  مورد  معادل  مدارک  دارندگان  فناوري  علاي كشور،  و  تحقيقات  پايان سال  وروديعلوم،  تا  مجوز كه در دوره  1381هاي  با  هاي 

برنامه عالي،  برنامهشوراي گستر  آموز   برابر  را  وزارت  هاي درسي دوره  فناوري  هاي مصوب  و  تحقيقات  دارند، در  گذراندهعلوم،  اجازه  اند، 
نام و  ها، موسسات و مراكز آموز  عالي ثبتهاي بدون آزمون دانشگاهصورت ارائه گواهي  بولي در آزمون جامع دارندگان مدارک معادل در دوره

افرادي كه در دوره ارائه گواهي  مجوز شوراي گستر  آموز  عالي وارد شده  هاي فا د در صورت  بولي، ادامه تحصيل دهند   اند، مشروط بر 
مدارک معادل در دوره دارندگان  آزمون جامع  دانشگاه بولي در  آزمون  بدون  برنامههاي  رعايت  نيز  و  عالي  آموز   مراكز  و  هاي  ها، موسسات 

/م  5177/93شااره  ه  اس بخشنامه معاونت آموزشي دانشگاه ب، تعدادي درس جبراني براسعلوم، تحقيقات و فناوري  درسي دوره مصوب وزارت
 گذرانند   مي 14/02/1393مورخ 

)ع(، نيروي انتظامي، دانشگاه پليس، سپاه پاسداران، مالک اشتر، امام    مراكز و موسسات اعم از دانشگاه امام حسين  تاامي داخلی    مدارک •
 موسسه بانكداري، سازمان مديريت صنعتي و    غير ابل  بول است   1377هاي بعد از سال علي)ع(، دانشگاه صدا و سياا، ورودي

  سال تحصيلی -2
هفتاه و هار دوره  16سال تحصيلي شاامل سال تحصيلي و در صورت لزوم يک دوره تابستاني است  هر نيمهر سال تحصيلي مركب از دو نيم •

 هفته آموز  است  6تابستاني شامل  

 سال تحصيلینيمتعداد واحدها در هر  -3

 واحد درسي را انتخاب ناايد  20و حداكثر  12سال تحصيلي حدا ل تواند در هر نيمهر دانشجو مي •
تواند سال تحصيلي بعد ميباشد، در اينصورت دانشجو با تاييد گروه آموزشي در نيم  17سال حدا ل  ميانگين نارات دانشجويي در يک نيماگر   •

 اخذ ناايد   واحد درسي 24حداكثر تا 

كل نارات باالي  واحد درسي با ي داشته باشد، به شرط داشتن ميانگين    24آموختگي، حداكثر  سال آخر براي دانشچنانچه دانشجو در نيم •
 . واحد درسي اخذ ناايد 24تواند تا ، مي10

باشد، دانشجو ترم    17بل دانشجو باالتر از  سال  آموختگي داشته باشد و معدل نيمواحد درسي براي دانش  24كه دانشجو بيش از  در صورتي •
از ثبت تاامي نارات، پيشواحد درسي، با رعايت    24سال بعد حداكثر تا  تواند در نيمآخر محسوب نشده ولي مي نياز دروس اخذ ناايد  بعد 

دوره تابستان بعدي ا دام ناايد  زمان  سال تحصيلي و يا  تواند براي اخذ درس يا دروس معرفي به استاد )حداكثر دو درس( در نيمدانشجو مي
   آموختگي خواهد بودثبت ناره دروس معرفي به استاد مالک تعيين تاريخ دانش
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باشد دانشجو ترم آخر   17آموختگي داشته باشد و معدل ترم  بل دانشجو كاتر از  واحد درسي براي دانش  24بيش از    كه دانشجودر صورتي •
 سال بعدي انتخاب واحد ناايد  مانده را در نيمبايست مطابق  وانين و مقررات آموزشي دروس با يمحسوب نشده و مي

 ( واحد كارورزي  2واحد درسي + 18ت )واحد الزامي اس 20سال عادي رعايت سقف در صورت اخذ درس كارورزي در طي نيم •

  افزايش  واحد  24  به  كارورزي  درس  اخذ  صورت  در  مذكور  سقف  آخر،  سالنيم  دانشجويان  هاچنين  و  17  باالي  معدل  با  دانشجويان  براي •
 ( كارورزي واحد  2+ درسي  واحد 22)  يابدمي

 اولين  در   صرفا    نظر  مورد  رشته  با   مرتبط  شغلي   حوزه  با   آشنايي   و   مشاهده   منظور  به  ساعت   32  طي   كه  عالي  واحدي   يک  درس  يک  كاربيني •
   شودمي ارايه دانشجو به تحصيلي سالنيم

دروس مهارت مشترک  ابل ارائه    بخشدمي  ارتقاء   را  محيطي  هايشايستگي  و   ها مهارت  كه  است  دروسي   بر  دروس مهارت مشترک مشتال •
 باشد  سال اول تحصيلي ميغير از نيمهب

نيم • هر  در  معارف  گروه  عنوان درس  يک  از  بيش  نيم اخذ  آخرين  جز  به  دانشسال  به  منجر  تحصيلي  صرفا   سال  و  بوده  مانوع  آموختگي، 
هاي  سالتواند فقط هاان عنوان درس را در نيمنشده ميهاي غير آخر  سالدانشجويي كه موفق به كسب ناره  بولي در دروس معارف در نيم

اخذ   اخذ درس دانش خانواده و جاعيت به هاراه ساير دروس معارف در  ناايد   بعد به هاراه يک درس ديگر گروه معارف  در شرايط خاص 
 باشد  پذير ميها امكانسالتاامي نيم

 .واحد درسي است 6تابستاني حداكثر  دوره تعداد واحدهاي انتخابي در  •
ور را در دوره تابستان تواند واحدهاي مذكآموخته شود، با تاييد شوراي مركز، ميواحد درسي دانش 8در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن  •

 اخذ ناايد  

  6  سقف  تا   فقط   و   نشده   محسوب  آخر  ترم  دانشجو  باشد   داشته  تابستان   در  آموختگي دانش  براي  درسي   واحد  8  از  بيش   دانشجو  كهصورتي  در •
 صورت  به  را (  درس  دو   حداكثر )  مانده با ي  دروس  يا   درس  تاايل  صورت  در   تواند مي  دانشجو  نارات،  تاامي   ثبت  از  بعد   ناايد   اخذ   تواندمي  واحد

ثبت    ، استاد  به  معرفي  صورت  به   مانده با ي  دروس  اخذ  صورت  در   ناايد  اخذ   استاد  به  معرفي مالک  ودرناره  زمان  استاد  به  معرفي  س 
 آموختگي خواهد بود  دانش

   حذف و اضافه  -4
سال تحصيلي، حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا  سال تحصيلي، فقط در مهلتي كاتر از دو هفته پس از شروع نيممواند در هر نيتدانشجو مي •

   (3)با توجه به بند  تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نناايددو درس انتخابي خود را حذف ناايد، مشروط بر آنكه 

 و امتحانات حضور در جلسات درس -5
 هاي حضوري الزامي است حضور دانشجو در تاام جلسات درس دوره •

از   • نيم  16/3اگر دانشجو در درسي بيش  پايان  امتحان  يا در جلسه  سال آن درس غيبت داشته باشد، چنانچه غيبت دانشجو به جلسات و 
شود در اين  موجه تشخيص داده شود، ناره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه، آن درس حذف ميغير  شوراي آموزشي مركز،تشخيص  

نيم  12صورت رعايت حدنصاب   نيمواحد در طول  الزامي نيست ولي  براي دانشجو  نيمسال  به عنوان يک  سال كامل جزو سنوات سال مذكور 
 جلسه غيبت داشته باشد، اجازه حضور در جلسه امتحان را ندارد  3 اگر دانشجو در درسي بيش از شود تحصيلي وي محسوب مي

 حداقل نمره قبولی  -6
  است 10 بولي در هر درسحدا ل ناره  •

 مشروطی -7
سال بعدي  شود و در نيمسال مشروط تلقي ميباشد، دانشجو در آن نيم  12سال تحصيلي كاتر از  چنانچه ميانگين نارات دانشجو در هر نيم •

 واحد درسي انتخاب كند   14تواند تا حداكثر مي

 گردد  وط شود از ادامه تحصيل محروم ميمتوالي يا متناوب مشرسال تحصيلي  مچنانچه دانشجو در دو ني تذکر مهم:

 مرخصی تحصيلی  -8
 ال از مرخصي تحصيلي استفاده ناايد  سنيم 1هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي واند در هريک از دورهتدانشجو مي •
  ود  ش محسوب مي مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره   •
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 انصراف از تحصيل  -9
  شودانصراف از تحصيل محسوب ميسال تحصيلي، نام نكردن دانشجو در هر نيمثبت •

پرداختيدر صورتي • باشد، شهريه  اضافه  و  از مهلت حذف  بعد  دانشجويان  از تحصيل  انصراف  تاريخ  متغير(  ابل    كه  و شهريه  ثابت  )شهريه 
)شهريه ثابت و حق نظارت    شد باچنانچه تاريخ انصراف  بل از مهلت مذكور باشد، فقط شهريه متغير  ابل بازپرداخت مياشد ولي  ب بازگشت ناي

 غير ابل برگشت است( 

 حذف پزشكی  -10
بايست  چنانچه دانشجويي به دليل بيااري  ادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضاي حذف پزشكي درس يا ترم را داشته باشد مي •

ارائه ناايد  الزم به ذكر است درصورت حضور دانشجو  استانساعت گواهي و مدارک پزشكي را براي تاييد پزشک معتاد  48حداكثر ظرف مدت 
 باشد  ذير نايپ در جلسه امتحان حذف پزشكي درس امكان

 سازي دروسمعادل -11
،  )ترمي و پودماني(  كاربردي-  هاي علاي دانشگاه  آموختهدانشو    محروم از تحصيلدروس عاومي، اصلي، پايه و تخصصي دانشجويان انصرافي،   •

،  اسالمي  آزاد  دولتي،  هايدانشگاه  آموختهدانشو    محروم از تحصيلدروس عاومي و پايه دانشجويان انصرافي،    و فقطاي  فني و حرفهدانشگاه  
نام  واحد درسي ثبت  25گردد كه دانشجويان در دوره جديد حدا ل  سازي  پيام نور و غيرانتفاعي در صورت پذير  در دانشگاه، به نحوي معادل

 . ناوده و بگذرانند

 باشد   12بايست حدا ل ازي ميس ناره دروس معادل •

 گيرد:ميهاي آموزشي هم عرض به شرح زير صورت سازي دروس صرفا در شيوهمعادل •
 حضوري يا غيرحضوري هاي حضوري، نياهالف( واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره

   حضوري يا غيرحضوريب( نياه حضوري به نياه 
  ج( غيرحضوري به غيرحضوري

باشد   سازي نايحوزه علايه و فراگير پيام نور  ابل معادل  سطح يک و سطح دودر مقاطع تحصيلي با مدرک معادل،  دروس گذرانده شده   •
 باشد  سازي ميدروس حوزه اسالمي دانشگاهيان بعد از بررسي و تاييد نهايي دفتر نهاد ناايندگي مقام معظم رهبري  ابل معادل

مجددا  در هاان مقطع و كه  كاربردي  -  هاي علاي دورهصرفا  براي دانشجويان انصرافي و اخراجي    2و    1سازي دروس كاربيني، كارورزي  معادل •
 پذير است امكان ،هاان رشته گرايش با سرفصل مصوب پذيرفته شده باشند 

  سازي را داردمحتواي آموزشي فقط در گروه آموزشي مربوطه  ابليت معادلبه دروس مهارت مشترک با توجه   •

ك  • بين مقطعي  داراي مدرک  كه  دانشجوياني  از  پذيرفته ميآن دسته  ناپيوسته  مقطع كارشناسي  و در  بوده  واحدهاي  ارداني  شوند، چنانچه 
با نظر گروه آموزشي و شوراي آموزشي مركز    12درسي بيشتر از مقطع كارداني گذرانده باشند، در صورت مطابقت سرفصل، تعداد واحد و ناره  

 .سازي است ابل معادل

نام و تا زمان سال تحصيلي دانشجويان جديدالورود، حداكثر تا دو هفته پس از اتاام مهلت ثبتاولين نيمست در  بايآموزشي مركز مي  شوراي •
اضافه و  بررسي    حذف  از  واحد   محتوايپس  تعداد  كاتر(  دروس،  به  بيشتر  واحد  تعداد  يا  و  تحصيلي    )يكسان  مقاطع  و  اكتسابي  نارات  و 

از)هم پايين  سطح،  به  باال  تحصيلي  پيوستهم  از،  مقطع  كارشناسي  به  كارداني  كارشناسي   قطع  و  كارداني  به  پيوسته  كارشناسي  مقطع  از  و 
   سازي دروس ا دام ناايدنسبت به معادل ،( درصورت مطابقتناپيوسته

 سی رريزي آموزشی و د سرفصل مصوب برنامه -12
 باشد  )جبراني( طبق سرفصل مصوب شوراي آموزشي و درسي ضروري مي دانشگاهي نياز و دروس پيشنياز، پيشرعايت سرفصل دروس هم •

   باشد مي 2نياز كارورزي پيش 1كارورزي  •

 حداکثر مدت مجاز تحصيل -13
  سال است 5/2احتساب يک نيم سال مجوز شوراي استان با و كارشناسي ناپيوسته  هاي كاردانيحداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره •

 تحصيل همزمان با خدمت براي دانشجويان مشمول -14
 باشد  تحصيل هازمان سربازان وظيفه در حين انجام خدمت مانوع مي •
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 معرفی به استاد -51

براي فراغت از تحصيل داشته باشد، با تاييد  آموختگي حداكثر دو درس نظري  سال تحصيلي براي دانشدر آخرين نيمكه دانشجو  در صورتي •

تواند خارج از تاريخ امتحانات اعالم شده در تقويم آموزشي، امتحان آن درس را به  سال ميشوراي مركز و با رعايت سقف واحدهاي آن نيم

 سال يا دوره تابستان بگذراند  صورت معرفي به استاد در آن نيم

تواند با  عالي را اخذ ولي ناره  بولي كسب نكند اما دوره عالي درس فوق را گذرانده باشد، مي  -يچنانچه دانشجويي  بال  يک درس نظر •

 باشد  ، بخش نظري آن درس را به صورت معرفي به استاد اخذ ناايد  راي شوراي مركز در خصوص اجراي اين بند الزامي مي15رعايت بند 

  انضباطي  شوراي  حكم  يا  و  اضطراري  حذف  پزشكي،  حذف  موجه،  غير  موجه،  غيبت  ايدار   بال   كه  عالي   -نظري  درس  استاد  به  معرفي  اخذ •

 نيست   پذيرامكان باشد، مي( 25/0 ناره)

 
 
 
 
 

 بسمه تعالی 

 

 کاربردی: -رئیس محترم مرکز آموزش علمی 

 

 سالمٌ علیکم؛ 

اینجانب  دانشجوی  ............................ ...   احتراماً،  نیم ........ ........ ...........   رشته...................  ورودی  ...... .. ...........  سال.................................... 

  تمامی.............  ......... به کدملی ................. ....... ... .......... ..... ....... ....... ..............مرکز آموزش    ..... . ................ .......... مقطع  .. سال تحصیلی ......... 

کاربردی را رعایت  -  شوم تمامی مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاه جامع علمیمتعهد می   ام و موارد فوق را با دقت کامل مطالعه نموده 

از   نموده و در صورت عدم رعایت ضوابط آموزشی  یا مرکز آموزش اعم  اینجانب  یا گواهی موقت فاقد معدلاخذ دیپ  توسط  عدم    ،لم و 

دریافت تاییدیه تحصیلی، تداخل مقطع تحصیلی قبلی با مقطع پذیرفته شده، تحصیل همزمان با خدمت سربازی و یا تحصیل مغایر با  

ادامه تحصیل دانشجویان دو ترم مشروطی مشمو یا معادل غیرقابل قبول،  ل اخراج  قوانین نظام وظیفه، اخذ مدرک کاردانی داخلی و 

رعایت  ، عدم  شدگان دارای مغایرت موثر نام و ادامه تحصیل دانشجویان و مدرسین شاغل در مرکز محل خدمت، پذیرفته آموزشی، ثبت 

، اخذ واحد بیش از حدمجاز و دانشگاهی )جبرانی(پیش   نیاز و دروسنیاز، پیشدرسی هم   ریزی آموزشی وسرفصل دروس مصوب برنامه 

، دانشگاه هیچگونه  های دانشگاهها و بخشنامهنامه سایر موارد مغایر با آیین   حق نظارت در زمان انتخاب واحد و  درصد  15عدم پرداخت  

 آموختگی اینجانب ندارد. تعهدی در خصوص ادامه تحصیل یا دانش 

 

 

 
 

 
 

 نام و نام خانوادگی       

 امضا و تاریخ اثر انگشت و     
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