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  ���ه �عا�ی

  : امام صادق (ع)

ت و آمدش در رفدوست ندارم جوانی از شما مسلمانان را ببینم مگر آنکه صبح کند و 

  یا محصل و دانشجو. یا عالم و دانشمند باشد یکی از این دوحالت باشد

  

  با سالم خدمت دانشجویان عزیز و گرامی

که در اختیار شماست در ارتباط با موضوعات آموزشی است که در طول اي  جزوه

این تحصیل غالباً به آن نیاز خواهد شد. همکاران آموزشی دانشکده موظفند مطابق با 

براي دانشجویان پیش  ضوابط عمل کنند و مشکالتی که احیاناً در بخش آموزش

حل کنند. بنابراین اکیداً به شما  آید را با همکاري صمیمانه خود دانشجویان می

د و اگر سؤالی پیش آمد یشود آن را با حوصله و دقت مطالعه فرمای عزیزان توصیه می

هاي انسانی  ما همه در خدمت شما سرمایه از قسمت آموزش کارشناسی سؤال کنند.

هستیم تا در این فرصتی که با کوشش و تالش شما گرانقدر میهن اسالمیمان ایران 

براي ارتقاء به مراتب باالتر علمی حاصل شده است با اعتماد به نفس و امنیت روحی 

به اي خوش  خوب و خاطره دورة کارشناسی را با نمرات ریزي صحیح و برنامهکامل 

و بدانید  پایان برسانید و بتوانید در سازندگی کشورمان سهمی مهم را بر عهده گیرید

عالوه بر تعلیم و آموزش، بیش از هر چیز خودسازي روحی و اخالقی که معیار 

  انسانیت است از شما مورد انتظار است.

  موفق باشید
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 ��ا�ل ��� �م و ا�ذ وا�د 

  

ده طبق تقویم آموزشی دانشگاه بـا مراجعـه   دانشجو در تاریخ تعیین ش -١

 نماید.   میبه سایت آموزشی دانشگاه از طریق اینترنت اخذ واحد 

زمان بندي اخذ واحد دانشجویان بر حسب معـدل و سـال ورود طبـق     -2

 اطالعیه مندرج در سایت آموزشی دانشگاه خواهد بود.  

م بـه اخـذ واحـد    دانشجو با رعایت پیشنیاز و سایر ضوابط آموزشی اقدا -3

 خواهد نمود.

عملی فقط بـا ارائـه مجـوز کتبـی از     و اضافه ظرفیت دروس تخصصی  -4

 استاد درس امکان پذیر خواهد بود.  

و علوم پایه، اضافه ظرفیت به عهده آمـوزش   میدر خصوص دروس عمو -5

 دانشگاه خواهد بود.  

شـوند،   مـی براي گروههاي درسی که به حد نصـاب نرسـیده و حـذف     -6

دانشجو بایستی در مهلت حذف و اضافه نسبت به تـرمیم واحـدهاي خـود    

 اقدام نماید.
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  ��� �م و ا�ذ وا�د�را�ط 
 
 دانشجو بایستی در پیش ثبت نام ترم مربوطه حتما شرکت نموده باشـد  -

در غیر اینصورت نوبت ثبت نـام خـود را از    نام) ثبت (در صورت امکان پیش

 دست خواهد داد.  

عدم رعایت پیشنیاز و سایر ضوابط آموزشی شخصا بـه عهـده   مسئولیت  -

 دانشجو خواهد بود.  

تداخل ساعت درسی و تداخل ساعت امتحانی تحت هیچ شرایطی مجـاز   -

باشد؛ فقط براي دانشجویان ترم آخر تداخل ساعت درسی حـداکثر تـا    نمی

 دو ساعت مجاز خواهد بود.  

ترم آخر را دارند قبل از شروع دانشجویانی که قصد استفاده از تسهیالت  -

انتخاب واحد بـا مراجعـه بـه آمـوزش دانشـکده فـرم مربوطـه را تکمیـل         

 نمایند.   می
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  ل �قاضای �ذف ا���اری ��ا� 
 
 به سیسـتم دانشجو در تاریخ تعیین شده طبق تقویم آموزشی دانشگاه  -1

ه تکمیـل  و پرینـت تهیـ   مربوط به حذف اضطراري را نماید و فرم مراجعه 

 .  نماید

دانشجو به استاد ارائه دهنده درس مراجعه و امضاي عدم محرومیت را  -2

 نماید.   فقط توسط ایشان اخذ می

توضــیح: مهــر آمــوزش دانشــکده ســرویس دهنــده جهــت حــذف دروس  

 است.   میالزا 1و علوم پایه در فرم مذکور در بند  میعمو

 گردد.   میحویل فرم تکمیل شده توسط دانشجو به آموزش دانشکده ت  -3

آخرین مهلـت تحویـل فـرم حـذف اضـطراري طبـق تقـویم آموزشـی          -4

 دانشگاه در هر نیمسال خواهد بود.  

متقاضیان با ذکر درس مورد تقاضا توسط واحـد آمـوزش    میلیست اسا -5

 گردد.    دانشکده تهیه و به آموزش دانشگاه ارسال می

سیستم نرم افـزار  حذف اضطراري توسط کارشناس آموزش دانشگاه در  -6

 گردد. میآموزشی اعمال 
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  �را�ط �ذف ا���اری 
واحـد باقیمانـده قابـل حـذف      12فقط یک درس تئوري با رعایت حداقل 

 باشد.   می

تواننـد دو درس تئـوري را بـا رعایـت      مـی دانشجویان شاهد و ایثـارگر    -

 واحد باقیمانده حذف نمایند.   10حداقل 

ارگاهی، پروژه، کارآموزي و ...) تحت هـیچ  ( آزمایشگاهی، ک دروس عملی -

 باشد.   شرایطی قابل حذف اضطراري نمی

دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی قبل مشروط شده اند بایستی الزاما  -

واحد اخذ نمایند و کسب موافقـت اسـتاد دروس    14حداکثر و  12حداقل 

 است.   میمورد تقاضا جهت حذف دروس اضافه واحد الزا

واحـد در نیمسـال    24توانند  میمقررات جاري فقط دانشجویانی مطابق  -

 جاري داشته باشند که:  

 باشد. 17معدل ترم ماقبل آنان حداقل  )الف

 بـه اسـتثناي  (فارغ التحصیل تـرم آخـر باشـند و قـبال تمـام واحـدها       ) ب

شده باشد در غیر اینصورت  ثبتو پروژه را گرفته و نمرات آنها  )کارآموزي

 گردد. میمحسوب و حذف  اضافه واحد

چنانچه تا آخرین مهلت حذف اضطراري واحدهاي اضافه دانشجو حـذف   -

نگردد مطابق مقررات پس از امتحانات پایان ترم، واحدهاي اضـافه از بـین   

 بهترین نمرات حذف خواهد شد.  
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 و �ذرا�دن وا�د کارآ�وزی � ���تان  ��ا�ل ��� �م
  

و قبل از ترم  واحد درسی 100راندن گذکلیه دانشجویان باید پس از 

التحصیلی،  واحد کارآموزي را در تابستان یا نیمسال تحصیلی  فارغ

 بصورت زیر اخذ نمایند:

دانشجو معرفی نامه را از اداره آموزش دانشکده جهت شرکتها، مراکز  -1

  نماید.   میکارآموزي دریافت 

دانشکده به (جهت دریافت معرفی نامه دانشجو طبق تقویم آموزشی 

 نماید) میآموزش دانشکده مراجعه 

 1دانشجو به واحد صنعتی (سازمان) همراه با معرفی نامه طبق بند  -2

 نماید.  میجهت تأیید سهمیه و اخذ پذیرش مراجعه 

(حداکثر مهلت تحویل نامه موافقت کارآموزي از شرکت مورد نظر و 

ور خواهد بود و تحویل آن به آموزش دانشکده طبق تقویم آموزشی مذک

 تاریخ مزبور غیر قابل تمدید است)

 گردد. مینام استاد کارآموزي توسط آموزش اعالم  -3

دانشجو به اسـتاد کـارآموزي جهـت مشـاوره در خصـوص کـارآموزي        -4

 نماید.   میمراجعه 

فرم شماره هفت توسط دانشجو تکمیل و به اسـتاد کـارآموزي جهـت     -5

 .شود میتائید تحویل 
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و دوره کارآموزي را بـه مـدت ده هفتـه (جمعـاً معـادل سیصـد       دانشج -6

 گذراند. ساعت) می

فرم شماره چهار توسط دانشجو از آموزش دانشـکده دریافـت و جهـت     -7

 گردد.   تکمیل و تائید آن به محل کارآموزي تحویل می

دانشجو تائیدیه پایان دوره را از محلی که کارآموزي انجام گرفته است  -8

 نماید.   میبه آموزش دانشکده تحویل 

دانشجو یک نسخه گزارش کامـل کـارآموزي را بـه اسـتاد کـارآموزي       -9

نمایـد.    حداکثر تا تاریخ قید شده در تقویم آموزشی دانشـکده تحویـل مـی   

ل شده توسط سرپرست کارآموزي بـه  (تحویل اصل فرم شماره چهار تکمی

 است) میاستاد کارآموزي نیز الزا

آخرین مهلت جهت ارسال نمرات کارآموزي توسط اساتید به آموزش  -10

دانشکده در فرم مربوطه، یک هفته پس از تحویل گـزارش کـارآموزي بـه    

 باشد.   میاستاد مربوطه 

ان نیمسال اخـذ  گردد و نمره آن در هم میکارآموزي فقط یکبار اخذ  -11

شود واحد کـارآموزي در سـقف واحـدهاي تـرم اخـذ شـده        شده، ثبت می

 گردد.   میلحاظ 
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  ل �قاضای �ذف �ش�ی��ا� 
 

فـرم  « آمـوزش طبـق تقـویم آموزشـی دانشـکده      دانشجو با مراجعه به -1

 کند. میرا دریافت  »تقاضاي حذف پزشکی

عدم محرومیت را  دانشجو به استاد ارائه دهنده درس مراجعه و امضاي -2

 نماید. فقط توسط ایشان اخذ می

توضــیح: مهــر آمــوزش دانشــکده ســرویس دهنــده جهــت حــذف دروس  

 است.   میالزا 1و علوم پایه در فرم مذکور در بند  میعمو

 گردد.   میفرم تکمیل شده توسط دانشجو به آموزش دانشکده تحویل  -3

دانشـکده  وزشی آخرین مهلت تحویل فرم حذف پزشکی طبق تقویم آم -4

   در هر نیمسال خواهد بود.

  
  

  �را�ط �ذف �ش�ی
 
توانـد از حـذف    مـی هر دانشجو در طول دوره تحصیل فقط در دو نوبـت   -

 پزشکی استفاده نماید.  

 تاریخ امتحان با تاریخ گواهی پزشکی مطابقت داشته باشد. -

امضاي استاد درس با امضاي تائیدیه عـدم محرومیـت مطابقـت داشـته      -

 اشد.ب



  دانشکده مهندسی عمران                                           مراحل اجرایی مصوبات آموزشی

8 

  

 در صورتجلسه امتحان غایب باشد.   -

 در ستون نهایی لیست نمره غیبت رد شده باشد.   -

 در درس دیگري در تاریخ مورد نظر امتحان نداده باشد. -

با حذف درس یا دروس مربوطه با هر تعـداد واحـد باقیمانـده یـک تـرم       -

 کامل از جهت مشروطی محاسبه خواهد شد.  

  

 
��

  �ی�ی��ا�ل �قاضای ����ی 

 
هفته قبل از شروع  2دانشجو با مراجعه به آموزش دانشکده تا حداکثر  -1

 کند.   میثبت نام هر نیمسال فرم تقاضاي مرخصی تحصیلی را دریافت 

دانشجو موظف است فرم مربوطه را به صورت کامل تکمیـل و پـس از    -2

 -اداره تربیـت بـدنی   -تایید بخشهاي مختلف دانشـگاه (کتابخانـه مرکـزي   

 معداري دانشکده) به آموزش تحویل دهد.  ج

نتیجه درخواست مرخصی دانشـجو پـس از طـرح در کمیتـه منتخـب       -3

  دانشکده به دانشجو ابالغ خواهد شد.  
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���ی�ی ط �را� 
  ����ی 

 
 داشتن سنوات و نداشتن مشکل آموزشی -

 نداشتن ثبت نام در ترم مورد نظر   -

 ر در طول مدت تحصیلاستفاده از مرخصی تحصیلی حداکثر دو با -

واحـد باشـد    13به دانشجویانی که واحـدهاي باقیمانـده آنـان کمتـر از      -

گیـرد. تقاضـاي مرخصـی     میمرخصی تحصیلی تحت هیچ شرایطی تعلق ن

تحصیلی اینگونه دانشـجویان در کمیتـه منتخـب دانشـگاه قابـل بررسـی       

 باشد.   می
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  ل �قاضای �ذف �م ��ا� 
 
یم آموزشی دانشکده با مراجعه  به آموزش دانشـکده،  دانشجو طبق تقو -1

 دهد.   میفرم کمیته منتخب را تکمیل و به آموزش تحویل 

بایست بـه همـراه درخواسـت تحویـل داده      میمدارك مستند دانشجو  -2

 .  است میشود؛ ضمنا ارائه عدم محرومیت از اساتید مربوطه نیز الزا

انشکده بررسـی و نتیجـه   درخواست حذف ترم توسط کمیته منتخب د -3

 گردد.   به دانشجو اعالم می

در صورت موافقت با حذف تـرم، دانشـجو نبایـد در جلسـات امتحـان       -4

 پایان ترم شرکت نماید.  

  
  

  �را�ط �ذف �م 
 
 باشد.   میحذف ترم حداکثر دو بار در طول تحصیل قابل بررسی  -

   داشتن سنوات -
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  �ی دی�� هل �قاضای ��مان �دن � دا���ا� 
 
دانشجو با مراجعه به آمـوزش کـل طبـق تقـویم آموزشـی دانشـگاه و        -1

 نماید.   میاطالعیه هاي دانشگاه مقصد فرم مهمانی را دریافت 

پس از تکمیل فرم توسط دانشجو، فرم تکمیل شده بـه تائیـد آمـوزش     -2

 دانشکده و نیز ریاست دانشکده خواهد رسید.  

ده را به آمـوزش دانشـگاه جهـت اقـدام     دانشجو بایستی فرم تکمیل ش -3

 بعدي تحویل نماید.  

در صورت پذیرش مهمانی توسط دانشگاه مقصد، دانشجو موظف اسـت   -4

ممهور شده به مهر دانشـگاه مقصـد را حـداکثر تـا پایـان       میتعرفه ثبت نا

پس از شـروع کالسـها بـه امـور آمـوزش تحویـل دهـد در غیـر          12هفته 

درس و نمره مربوطـه در سیسـتم و بـروز     اینصورت مسئولیت ثبت نشدن

 مشکالت بعدي به عهده شخص دانشجو خواهد بود.  

  

  

  �ی دی�� ه�را�ط ��مان �دن � دا�
 
دانشجو باید حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه مبـداء گذرانـده    -

 باشد.  
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 دانشجو باید کلیه شرایط اعالم شده توسط دانشگاه مقصد را دارا باشد.   -

تعداد واحد دروس مورد تقاضا براي مهمانی در دانشگاه مبـداء و مقصـد    -

 بایست یکسان باشد. می

مهمان شدن دانشجو با رعایت ضوابط فقط بـراي دروس تئـوري امکـان     -

 باشد.   پذیر می

تواند در دانشگاه مقصـد فقـط بـراي حـداکثر دو تـرم (چـه        میدانشجو  -

 مهمان شود.  بصورت ترم کامل و چه بصورت تکدرس) 

طبق همان رعایت پیشنیاز در خصوص دروس مورد تقاضا براي مهمانی  -

 باشد. سیالبس ارائه شده به دانشجو می

  

  
  

  ل �قاضای �دم رعا�� � �یاز �وس��ا� 
 
سیسـتم  دانشجو بایستی طبق تقویم آموزشی دانشکده با مراجعـه بـه    -1

آمـوزش دانشـکده   بـه   آنو پـس از   تکمیلآموزش فرم کمیته منتخب را 

 .  مراجعه نماید

درخواست مربوطه توسط کمیته منتخب دانشـکده بررسـی و دانشـجو     -2

موظف است قبل از شروع ثبت نام جهت اعالم نتیجه به آموزش دانشـکده  

 .  مراجعه نماید
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  �را�ط �دم رعا�� � �یاز �وس
 
مـه  رعایت کامل پیشنیاز براساس سر فصل هاي مصوب شوراي عالی برنا -

است. عدم رعایت پیشنیاز خـارج از ضـوابط    میریزي براي کلیه دروس الزا

) 1تخلف تلقی شده و در هر زمان که مشخص شود موجب درج نمره یک(

 باشد.   میبراي دروس پس نیاز 

کسـب   7در صورتیکه دانشجو یک درس را یکبار اخـذ و حـداقل نمـره     -

نیـاز آن بنـا بـه    نموده باشد، اخـذ همزمـان آن درس بـا یـک درس پـس      

 تشخیص مدیر گروه و کمیته منتخب دانشکده بال مانع است.  

اظهــار نظــر اســتاد درس پــس نیــاز جهــت بررســی و تصــمیم گیــري   -

 است.   میالزا

باشد؛ بیش از  میاستفاده از این ماده، فقط دو بار در طول تحصیل مجاز  -

مشـمول درج  باشـد و   مـی دو بار حتی قابل ارجاع به امور آموزش کل نیز ن

 ) براي درس پس نیاز خواهد گردید.  1نمره یک (

کسـب کـرده انـد     17براي دانشجویانی که در یک نیمسال معدل باالي  -

در صورت طی مراحل مذکور و بنا به تشخیص کمیته منتخـب دانشـکده،   

توانند درخواست هم نیاز کردن درس پیشـنیاز را در نیمسـال بعـد آن     می

  ارائه نمایند.  

  

  


