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 ��ا�ل ��� �م و ا�ذ وا�د 
  

دانشجو در تاریخ تعیین شده طبق تقویم آموزشی دانشگاه با مراجعه به سایت آموزشـی دانشـگاه    -١

 . از طریق اینترنت اخذ واحد می نماید

زمان بندي اخذ واحد دانشجویان بر حسب معدل و سال ورود طبـق اطالعیـه منـدرج در سـایت      -2

 . وزشی دانشگاه خواهد بودآم

 .دانشجو با رعایت پیشنیاز و سایر ضوابط آموزشی اقدام به اخذ واحد خواهد نمود -3

د مـی توانـد بـه آمـوزش     چنانچه دانشجو نیاز به اضافه ظرفیت در دروس تخصصـی داشـته باشـ    -4

 .مراجعه نماید  ارایه درخواست خود دانشکده جهت

ی فقط با ارائه مجوز کتبی از استاد درس امکان پـذیر خواهـد   اضافه ظرفیت دروس تخصصی عمل -5

 . بود

 . در خصوص دروس عمومی و علوم پایه، اضافه ظرفیت به عهده آموزش دانشگاه خواهد بود -6

براي گروههاي درسی که به حد نصاب نرسیده و حذف مـی شـوند، دانشـجو بایسـتی در مهلـت       -7

 .ود اقدام نمایدحذف و اضافه نسبت به ترمیم واحدهاي خ

  
  
  
  
  

  ��� �م و ا�ذ وا�د�را�ط 
 
دانشجو بایستی در پیش ثبت نام ترم مربوطه حتما شرکت نمـوده باشـد در غیـر اینصـورت نوبـت       -

 . ثبت نام خود را از دست خواهد داد

 . مسئولیت عدم رعایت پیشنیاز و سایر ضوابط آموزشی شخصا به عهده دانشجو خواهد بود -

درسی و تداخل ساعت امتحانی تحت هـیچ شـرایطی مجـاز نمیباشـد؛ فقـط بـراي        تداخل ساعت -

 . دانشجویان ترم آخر تداخل ساعت درسی حداکثر تا دو ساعت مجاز خواهد بود

دانشجویانی که قصد استفاده از تسهیالت ترم آخر را دارند قبل از شروع انتخاب واحـد بـا مراجعـه     -

 . کمیل می نمایندبه آموزش دانشکده فرم مربوطه را ت
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  ل �قاضای �ذف ا���اری ��ا� 
 
دانشجو در تاریخ تعیین شده طبق تقویم آموزشی دانشگاه با مراجعه بـه آمـوزش دانشـکده فـرم      -1

 . مربوط به حذف اضطراري را دریافت می کند

دانشجو به استاد ارائه دهنده درس مراجعه و امضاي عدم محرومیت را فقط توسـط ایشـان اخـذ     -2

 . مینماید

مهر آموزش دانشکده سرویس دهنده جهت حذف دروس عمومی و علوم پایه در فرم مـذکور  : توضیح

 . الزامی است 1در بند 

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

آخرین مهلت تحویل فرم حذف اضطراري طبق تقویم آموزشی دانشـگاه در هـر نیمسـال خواهـد      -4

 . بود

لیست اسامی متقاضیان با ذکر درس مورد تقاضا توسط واحد آموزش دانشکده تهیه و به آمـوزش   -5

 .  دانشگاه ارسال می گردد

 .حذف اضطراري توسط کارشناس آموزش دانشگاه در سیستم نرم افزار آموزشی اعمال می گردد -6

  

  �را�ط �ذف ا���اری 
 . د باقیمانده قابل حذف می باشدواح 12فقط یک درس تئوري با رعایت حداقل 

واحـد باقیمانـده    10دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند دو درس تئوري را بـا رعایـت حـداقل      -

 . حذف نمایند

تحـت هـیچ شـرایطی قابـل حـذف      ...) آزمایشگاهی، کارگاهی، پـروژه، کـارآموزي و   (  دروس عملی -

 . اضطراري نمیباشد

 14حـداکثر  و  12تحصیلی قبل مشروط شده اند بایستی الزاما حداقل  دانشجویانی که در نیمسال -

واحد اخذ نمایند و کسب موافقت استاد دروس مورد تقاضا جهت حذف دروس اضـافه واحـد الزامـی    

 . است

 : واحد در نیمسال جاري داشته باشند که 24مطابق مقررات جاري فقط دانشجویانی می توانند  -

 .باشد 17ان حداقل معدل ترم ماقبل آن )الف

فارغ التحصیل ترم آخر باشند و قبال تمام واحدها از جمله کارآموزي و پروژه را گرفتـه و نمـرات   ) ب

 .شده باشد در غیر اینصورت اضافه واحد محسوب و حذف می گردد اعالم آنها 
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پس چنانچه تا آخرین مهلت حذف اضطراري واحدهاي اضافه دانشجو حذف نگردد مطابق مقررات  -

 . از امتحانات پایان ترم، واحدهاي اضافه از بین بهترین نمرات حذف خواهد شد

  

 و �ذرا�دن وا�د کارآ�وزی � ���تان  ��ا�ل ��� �م
  

و قبل از ترم فارغ التحصـیلی،  واحـد    واحد درسی 100کذراندن حدود کلیه دانشجویان باید پس از 

 :ورت زیر اخذ نمایندکارآموزي را در تابستان یا نیمسال تحصیلی بص

  دانشجو معرفـی نامـه را از اداره آمـوزش دانشـکده جهـت شـرکتها، مراکـز کـارآموزي دریافـت           -1

  .  می نماید

  جهت دریافت معرفی نامه دانشجو طبق تقـویم آموزشـی دانشـکده بـه آمـوزش دانشـکده مراجعـه        (

 )می نماید

جهت تأییـد سـهمیه و اخـذ     1طبق بند  همراه با معرفی نامه) سازمان(دانشجو به واحد صنعتی  -2

 . پذیرش مراجعه می نماید

حداکثر مهلت تحویل نامه موافقت کارآموزي از شرکت مورد نظر و تحویل آن به آمـوزش دانشـکده   (

 )طبق تقویم آموزشی مذکور خواهد بود و تاریخ مزبور غیر قابل تمدید است

 .نام استاد کارآموزي توسط آموزش اعالم می گردد -3

 . دانشجو به استاد کارآموزي جهت مشاوره در خصوص کارآموزي مراجعه می نماید -4

؛ کپـی  فرم شماره هفت توسط دانشجو تکمیل و به استاد کارآموزي جهت تائید تحویل می شـود  -5

 .فرم شماره هفت تکمیل شده توسط دانشجو به آموزش جهت شروع کارآموزي تحویل می گردد

 .گذراند می) جمعاً معادل سیصد ساعت(وزي را به مدت ده هفته دانشجو دوره کارآم -6

فرم شماره چهار توسط دانشجو از آموزش دانشکده دریافت و جهت تکمیل و تائید آن بـه محـل    -7

 . گردد کارآموزي تحویل می

دانشجو تائیدیه پایان دوره را از محلی که کـارآموزي انجـام گرفتـه اسـت بـه آمـوزش دانشـکده         -8

 . می نماید تحویل

دانشجو یک نسخه گزارش کامل کارآموزي را به استاد کارآموزي حداکثر تا تـاریخ قیـد شـده در     -9

تحویل یک نسخه کپی از گواهی پایان دوره و اصـل فـرم   .  (نماید تقویم آموزشی دانشکده تحویل می

 )استشماره چهار تکمیل شده توسط سرپرست کارآموزي به استاد کارآموزي نیز الزامی 

آخرین مهلت جهت ارسال نمرات کارآموزي توسط اساتید به آموزش دانشکده در فرم مربوطـه،   -10

 . یک هفته پس از تحویل گزارش کارآموزي به استاد مربوطه می باشد

شـود واحـد    کارآموزي فقط یکبار اخذ می گردد و نمره آن در همان نیمسال اخذ شده، ثبت می -11

 . اي ترم اخذ شده لحاظ می گرددکارآموزي در سقف واحده
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  ل �قاضای �ذف �ش�ی��ا� 
 

را » فـرم تقاضـاي حـذف پزشـکی    «دانشجو با مراجعه به آموزش طبق تقویم آموزشـی دانشـکده   -1

 .دریافت می کند

دانشجو به استاد ارائه دهنده درس مراجعه و امضاي عدم محرومیت را فقط توسـط ایشـان اخـذ     -2

 .مینماید

مهر آموزش دانشکده سرویس دهنده جهت حذف دروس عمومی و علوم پایه در فرم مـذکور  : توضیح

 . الزامی است 1در بند 

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

 . آخرین مهلت تحویل فرم حذف پزشکی طبق تقویم آموزشی دانشکده در هر نیمسال خواهد بود -4

 . گردد توسط آموزش دانشکده تکمیل و بررسی می) 20فرم شماره (کنترل حذف پزشکی فرم  -5

لیست اسامی متقاضیان با ذکر درس مورد تقاضا توسط واحد آموزش دانشکده تهیه و به آمـوزش   -6

 . دانشگاه ارسال می گردد

 . گردد میحذف پزشکی توسط کارشناس آموزش دانشگاه در سیستم نرم افزار آموزشی اعمال   -7

  
  
  
  

  �را�ط �ذف �ش�ی
 
 . هر دانشجو در طول دوره تحصیل فقط در دو نوبت می تواند از حذف پزشکی استفاده نماید -

دانشجویی که براي بار دوم از حذف پزشکی استفاده می نماید باید فرم تعهـد عـدم ارائـه گـواهی      -

 . پزشکی براي بار سوم را تکمیل نماید

 .اریخ گواهی پزشکی مطابقت داشته باشدتاریخ امتحان با ت -

 .امضاي استاد درس با امضاي تائیدیه عدم محرومیت مطابقت داشته باشد -

 . در صورتجلسه امتحان غایب باشد -

 . در ستون نهایی لیست نمره غیبت رد شده باشد -

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

وطه با هر تعداد واحد باقیمانـده یـک تـرم کامـل از جهـت مشـروطی       با حذف درس یا دروس مرب -

 . محاسبه خواهد شد
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���ی�ی��ا� 
  ل �قاضای ����ی 

 
هفته قبل از شروع ثبت نام هر نیمسـال فـرم    2دانشجو با مراجعه به آموزش دانشکده تا حداکثر  -1

 . تقاضاي مرخصی تحصیلی را دریافت می کند

بوطه را به صورت کامل تکمیـل و پـس از تاییـد بخشـهاي مختلـف      دانشجو موظف است فرم مر -2

 . به آموزش تحویل دهد) جمعداري دانشکده -اداره تربیت بدنی -کتابخانه مرکزي(دانشگاه 

نتیجه درخواست مرخصی دانشجو پس از طرح در کمیتـه منتخـب دانشـکده بـه دانشـجو ابـالغ        -3

 . خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

���ی�ی
  �را�ط ����ی 

 
 اشتن سنوات و نداشتن مشکل آموزشید -

 نداشتن ثبت نام در ترم مورد نظر  -

 استفاده از مرخصی تحصیلی حداکثر دو بار در طول مدت تحصیل -

واحد باشد مرخصی تحصـیلی تحـت هـیچ     13به دانشجویانی که واحدهاي باقیمانده آنان کمتر از  -

دانشجویان در کمیته منتخـب دانشـگاه    تقاضاي مرخصی تحصیلی اینگونه. شرایطی تعلق نمی گیرد

 . باشد قابل بررسی می

موافقت با تقاضاي مرخصی تحصیلی در ترمی که دانشجو قصد اخذ پروژه پایـانی بـراي بـار دوم را     -

 . داشته است تاثیري در مهلت تحویل پروژه نخواهد داشت
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  ل �قاضای �ذف �م ��ا� 
 
ا مراجعه  به آمـوزش دانشـکده، فـرم کمیتـه منتخـب را      دانشجو طبق تقویم آموزشی دانشکده ب -1

 . تکمیل و به آموزش تحویل می دهد

مدارك مستند دانشجو می بایست بـه همـراه درخواسـت تحویـل داده شـود؛ ضـمنا ارائـه عـدم          -2

 . محرومیت از اساتید مربوطه نیز الزامی است

 . گردد ه به دانشجو اعالم میدرخواست حذف ترم توسط کمیته منتخب دانشکده بررسی و نتیج -3

در صورت موافقت با حذف ترم؛ دانشجو موظف اسـت در اولـین فرصـت بـا مراجعـه بـه آمـوزش         -4

 . دانشکده نسبت به حذف ترم خود در رایانه اقدام نماید

 . در صورت موافقت با حذف ترم، دانشجو نباید در جلسات امتحان پایان ترم شرکت نماید -5

  

  
  
  
  
  
  

  ف �م �را�ط �ذ
 
 . حذف ترم حداکثر دو بار در طول تحصیل قابل بررسی می باشد -

 . باشد درخواست حذف ترم در ترمی که دانشجو دروس عملی را اخذ نموده قابل بررسی نمی -

در صورت درخواست حذف ترم، در ترمی که دروس عملی اخذ شده است توسـط کمیتـه منتخـب     -

 . دانشگاه قابل بررسی خواهد بود
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  ل �قاضای ��مان �دن � دا��ی دی����ا� 
 
دانشجو با مراجعه به آموزش کل طبق تقویم آموزشی دانشگاه و اطالعیـه هـاي دانشـگاه مقصـد      -1

 . فرم مهمانی را دریافت می نماید

پس از تکمیل فرم توسط دانشجو، فرم تکمیل شـده بـه تائیـد آمـوزش دانشـکده و نیـز ریاسـت         -2

 . خواهد رسید دانشکده

 . دانشجو بایستی فرم تکمیل شده را به آموزش دانشگاه جهت اقدام بعدي تحویل نماید -3

در صورت پذیرش مهمانی توسط دانشگاه مقصد، دانشجو موظف است تعرفه ثبـت نـامی ممهـور     -4

تحویـل   پس از شروع کالسها به امور آموزش 12شده به مهر دانشگاه مقصد را حداکثر تا پایان هفته 

دهد در غیر اینصورت مسئولیت ثبت نشدن درس و نمره مربوطه در سیستم و بروز مشـکالت بعـدي   

 . به عهده شخص دانشجو خواهد بود

  

  
  
  
  
  

  �را�ط ��مان �دن � دا��ی دی��
 
 . دانشجو باید حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد -

 . ط اعالم شده توسط دانشگاه مقصد را دارا باشددانشجو باید کلیه شرای -

 .تعداد واحد دروس مورد تقاضا براي مهمانی در دانشگاه مبداء و مقصد می بایست یکسان باشد -

 . مهمان شدن دانشجو با رعایت ضوابط فقط براي دروس تئوري امکان پذیر میباشد -

چه بصورت ترم کامل و چه بصورت (و ترم دانشجو می تواند در دانشگاه مقصد فقط براي حداکثر د -

 . مهمان شود) تکدرس

 .رعایت پیشنیاز در خصوص دروس مورد تقاضا براي مهمانی بعهده شخص دانشجو خواهد بود -
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  ل �قاضای �دم رعا�� � �یاز �وس��ا� 
 
تخـب را  دانشجو بایستی طبق تقویم آموزشی دانشـکده بـا مراجعـه بـه آمـوزش فـرم کمیتـه من        -1

 . دریافت و پس از تکمیل به آموزش دانشکده تحویل دهد

درخواست مربوطه توسط کمیته منتخب دانشکده بررسی و دانشجو موظف اسـت قبـل از شـروع     -2

 . ثبت نام جهت اعالم نتیجه به آموزش دانشکده مراجعه نماید

  
  
  
  
  
  
  

  �را�ط �دم رعا�� � �یاز �وس
 
س سر فصل هاي مصوب شوراي عالی برنامه ریـزي بـراي کلیـه دروس    رعایت کامل پیشنیاز براسا -

عدم رعایت پیشنیاز خارج از ضوابط تخلف تلقی شده و در هر زمان کـه مشـخص شـود    . الزامی است

 . براي دروس پس نیاز می باشد) 1(موجب درج نمره یک

، اخـذ همزمـان آن   کسب نموده باشد 7در صورتیکه دانشجو یک درس را یکبار اخذ و حداقل نمره  -

 . درس با یک درس پس نیاز آن بنا به تشخیص مدیر گروه و کمیته منتخب دانشکده بال مانع است

 . اظهار نظر استاد درس پس نیاز جهت بررسی و تصمیم گیري الزامی است -

 استفاده از این ماده، فقط دو بار در طول تحصیل مجاز می باشد؛ بیش از دو بار حتی قابـل ارجـاع   -

 . براي درس پس نیاز خواهد گردید) 1(به امور آموزش کل نیز نمی باشد و مشمول درج نمره یک 

کسـب کـرده انـد در صـورت طـی مراحـل        17براي دانشجویانی که در یک نیمسال معدل بـاالي   -

مذکور و بنا به تشخیص کمیته منتخب دانشکده، می توانند درخواست هم نیاز کردن درس پیشـنیاز  

 . یمسال بعد آن ارائه نمایندرا در ن

  

  

  
  
  


