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بنام خدا

خواھشمند است اساتید محترم مشاور تحصیلی جھت ھماھنگی 
بیشتر و تسریع در ارائه خدمات آموزشی و پیشگیری از بروز مشکالت 

تحصیلی دانشجویان به نکات ذیل توجه فرمایند:
نیمسال در فرم ھردر شروعخود را در دانشکده ساعات حضور)١

(فرم مربوطه درسایت موجود .فرمایندقید مخصوص پشت درب اتاق 
می باشد)

آیین نامه آموزشی دانشجو موظف است در ھر نیمسال ٣طبق ماده )٢
تقویم دانشگاھی اعالم شده توسط معاونت مطابق باتحصیلی 

برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزشآموزشی دانشگاه
سی در یک نیمسال مراجعه کند، عدم مراجعه برای نام نویدانشکده
است و دانشجو اخراج خواھد شد. و در موارد ترک تحصیلبه منزله 

استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه میداند باید دالیل آن 
ه اداره بصورت مکتوب بیکماه قبل از پایان ھمان نیمسالرا حداکثر 

آموزش ارائه دھد، در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط 
زو مدت مجاز تحصیل وی ورای آموزشی دانشگاه، آن نیمسال جش

صی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود.محسوب و مرخ
آئین نامه اموزشی حداقل نمره قبولی در ھر درس ٢٣طبق ماده )٣

می ١٢کارآموزی و کاراموزی در عرصه ، ١٠نظری و آزمایشگاھی 
باشد.

در صورتی که میانگین نمرات آئین نامه آموزشی ٣٠مطابق با ماده )۴
دانشجو در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال 
تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته در سه 

باشد در ھر ١٢نیمسال متوالی یا چھار نیمسال متناوب کمتر از 
مرحله ای از آن دوره که باشد از ادامه تحصیلی محروم می شود.

باید با دالیل منطقی و موجه باشد و بدون دلیل درسو جابجایی حذف)۵
از برنامه روتین تعیین شده دانشجو حذف نگردد.درسیھیچگونه 

دیاگرامفرایند انتخاب واحد دانشجو و تأیید استاد مشاور مطابق با )۶
صرفًا بصورت اینترنتی صورت میگیرد.

وده باشد درروز در صورتی که دانشجو درسی غیر روتین را اخذ نم)٧
حذف واضافه در برگه انتخاب واحد گروه، روز و ساعت کالس آن درس 

را قید نمایند.
از تأیید انتخاب واحد دروس (تئوری و کارآموزی) که تداخل برنامه )٨

کالسی دارند،جدًا اجتناب فرمایند.
اولویت انتخاب واحد در مورد دانشجویانی که به نحوی مشکل )٩

وس تئوری می باشد.تحصیلی دارند با در
در صورتی که دانشجو واحد کارآموزی غیر روتین اخذ و یا واحد )١٠

کارآموزی روتین را حذف نموده باشد حتمًا به مسئول اساتید مشاور 
کتبًا اطالع داده شود.

تمامی دانشجویان موظفند درروز حذف واضافه به استاد )١١
توسط دانشجو مشاورخود مراجعه نموده و برگه تأییدیه انتخاب واحد 

و استاد مشاور محترم دقیقًا کنترل شده وآدرس،تلفن ثابت و ھمراه 
دانشجو در پشت برگه انتخاب واحد قید گردد.

پس از روز حذف و اضافه و   تأیید و امضاء استاد مشاور، الزم )١٢
تمامی برگه ھای انتخاب واحد دانشجو به اداره سه روز بعداست 

آموزش عودت داده شود.
ورتیکه دانشجو به غیر از انتخاب واحد دروس دوره خود دردر ص)١٣

یک نیمسال متقاضی مھمان تکدرس در سایر دانشکده ھا می باشد 
برگ(داخل ٢موظف است صرفًا در ھمان روز حذف و اضافه                 

مشاور توسط استادسپستوسط دانشجو تکمیل و امضاء استان) 
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به ساعت کالس درس ضمن توجهوهتحصیلی کنترل و تأیید گردید
ده در برگه انتخاب واحد قید گردد،الزم بذکر است مذکور در آن دانشک

درصورتیکه دانشجو پس از این تاریخ جھت درخواست  مھمان تکدرس 
مراجعه نماید بھیچ عنوان امکان پذیر نمیباشد.  

برنامه کالسی دروس گروه معارف ضمیمه پوشه انتخاب واحد )١۴
ان می باشد، در صورتی که دانشجو درخواست اخذ دانشجوی

تواند واحدھای دروس معارف را با دانشکده ھای دیگر دارد می
نسبت به تکمیل فرم مھمانی تکدرس ساعت و روز کالس را تنظیم و

اقدام نماید.فوقبندمطابق 
سایر نشجویان متقاضی انتقال و مھمان بهدر خصوص دا)١۵

ه توسط دانشجو تکمیل و برگ فرم مربوط٣دانشگاھھا در موعد مقرر 
و قبل از شدهیید أسپس توسط استاد مشاور محترم کنترل و تامضاء 

وزشی دانشکده نقل و انتقال دانشگاه در شورای آمطرح در شورای 
بررسی می گردد.

رعایت گردد و با درس اصلی دروس پیش نیاز حتمًاالزم است )١۶
اخذ درس پیش نیاز را قبًالدانشجوداده نشود، مگر در مواردی که

ولی نمره قبولی کسب ننموده باشد، می تواند آن درس پیش نیاز را 
د و نیز در صورتی که درس پیش دوم بصورت ھم نیاز بگذرانبرای بار 

یید أداشته و با تغیبت موجهنیازی را اخذ نموده ولی در امتحان 
شد می تواند در شورای آموزشی دانشگاه آن درس حذف گردیده با

نامه مربوطه (نیمسال بعد بصورت ھم نیاز آن درس را اخذ نماید.
درسایت موجود می باشد)

دو درس است در در مورد درسی که پیش نیازھای آن بیش از)١٧
صورتی که گذراندن دروس پیش نیاز بطور متوالی باعث افزایش طول 

وره خود گردد، دانشجو می تواند در طول دتحصیلیمتعارف دوره 
یید شورای آموزشی دانشگاه تأرا با فقط یکی از دروس پیش نیاز

نامه مربوطه درسایت موجود می باشد)بصورت ھم نیاز بگذراند. (
آئین نامه آموزشی، در صورت ضرورت و به ١٢مطابق با ماده )١٨

اخذ حداکثر یک درس عمومی ھمراه دانشگاهتأیید شورای آموزشی
مکان پذیر است. ھمچنین درصورتیکه دانشجو با کارآموزی در عرصه ا

غیر عمومی باقیمانده داشته باشد و تئوری و عملیتنھا یک درس 
قبًال آن درس را اخذ نموده و در کالسھای مربوطه حضور داشته ولیکن 
در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد، 

ن درس را ھمراه با کارآموزی در و تأیید استاد مربوط آدانشگاهبا نظر
عرصه اخذ نماید و در صورتی که آن درس در آن نیمسال ارائه شده 
باشد دانشجو ملزم است در پایان آن نیمسال در امتحان آن درس 
شرکت نموده و در غیراینصورت میتواند با ھماھنگی استاد مربوطه 

امتحان را در طول ترم تحصیلی برگزار نماید.
آئین نامه آموزشی در مواردی که ١٢ماده ٣مطابق با تبصره )١٩

واحد ٢۴حداکثر دانشجو در نیمسال قبل از کار آموزی در عرصه 
داشته باشد در صورتی که در نیمسال قبل مشروط باقیماندهدرسی

نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدھا را در آن 
عناست که اگر دانشجو در نیمسال قبل نیمسال اخذ نماید، این بدین م

واحد اخذ نماید، ھمراه با عرصه مجاز به اخذ ھیچ ٢٠از عرصه بیش از 
واحد نظری و عملی نمیباشد.

مختص دوره انتخاب واحد بصورت معرفی به استاد صرفًا)٢٠
الزم به ذکر است در دوره قبل از عرصه در است.کارآموزی در عرصه 

ی موفق به اخذ نمره قبولی نشده باشد صورتی که دانشجو در درس
در صورت انتخاب واحد مجدد آن درس ملزم به شرکت در کالس می 

باشد.



٣

در صورتی که دانشجو واحدی را در دوره عرصه بصورت معرفی )٢١
جھت انجام مکاتبات و اخذ مجوز از الزم استبه استاد اخذ نماید، 

نت محترم معاوبهًاحوزه معاونت آموزشی دانشگاه، موضوع را کتب
فرم مربوطه درسایت موجود می د.(آموزشی دانشکده اعالم نماین

)باشد
١۶درخواست حذف نمره مردودی بعد از کسب نمره باالی )٢٢

در پایان ھر نیمسال دانشکدهتوسط دانشجو به معاونت آموزشی
)نمایند. (فرم مربوطه درسایت موجود می باشدارسال 

می تواند در ھر آموزشی دانشجوآئین نامه ١٧ماده طبق )٢٣
نیمسال تحصیلی، فقط در مھلتی کمتر از دو ھفته پس از شروع 
نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر اخذ نماید یا دو درس اخذ شده 
خود را حذف و یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا 

قرر تجاوز نماید مشروط بر آنکه تعداد واحدھای اخذ شده وی از حد م
نکند. 

غیبت در جلسات دو آئین نامه آموزشی ١٧ماده ١طبق تبصره )٢۴
مجاز به دلیل حذف و اضافه و یا به ھر دلیل دیگر ھر درسھفته اول

(      ھر مجاز دانشجودر صورت پیش آمد، جزو حداکثر غیبت و نیست
کارآموزی و درس نظری و       ھر درس عملی  و آزمایشگاھی  و        

کارورزی در عرصه) محاسبه و طبق مقررات عمل می گردد.
آئین نامه آموزشی در صورت اضطرار دانشجو ١٨طبق ماده )٢۵

یکی از ھفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده فقط ۵می تواند تا 
خود را با تایید گروه آموزشی مربوطه حذف کند درسھای نظری

مجموع غیبت دانشجو در آن درس بیش از      مشروط بر آنکه اوًال
١٢تعداد واحدھای باقیمانده وی از ساعات آن درس نباشد و ثانیًا

واحد کمتر نشود و نیز در صورتی که دانشجو درس پیش نیازی را بھر 
می تواند در نیمسال بعد آن درس پیش نماید نعلتی حذف اضطراری 

نیاز را به صورت ھم نیاز اخذ نماید.
آئین نامه آموزشی حذف کلیه درسھای اخذ شده ١٩طبق ماده )٢۶

در یک نیمسال حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنھا 
در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، 

ه ادامه تحصیلی در آن نیمسال نباشد. در این صورت دانشجو قادر ب
آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواھد شد. 

محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیلی عدممحاسبه یا 
دانشجو به عھده شورای آموزشی دانشگاه است.

دانشجویان انتقالی در ترم اول نسبت به اخذ شروع تحصیلدر )٢٧
فرم مربوطه درسایت د. (عدم تداخل کالس اقدام فرمایننامه تعھد 

)موجود می باشد
آئین نامه و شرح وظایف استاد مشاور و ھمچنین آئین نامه -٢٣)٢٨

آموزشی دوره ھای کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی 
ناپیوسته در سایت دانشکده موجود می باشد.

به مشخصات دوره برنامه آموزشی و سرفصل دروس مربوط)٢٩
رشته ھای مختلف در سایت دانشکده موجود می باشد.

اداره -معاونت آموزشی-دانشکده پرستاری و ماماییسایت آدرس: 
رشته ھا و مقاطع (لینک به سرفصل)-آموزش

در صورت غیبت دانشجو در امتحان بعلت بیماری و ارائه )٣٠
فرم ، الزم استیید پزشک معتمد دانشگاهأمستندات مربوطه و ت

مربوطه توسط استاد محترم مشاور تکمیل و تایید گردد. که در صورت 
یید شورای آموزشی دانشگاه آن درس حذف پزشکی می گردد.(أت

)فرم مربوطه درسایت موجود می باشد
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فرایند انتخاب واحد

انتخاب واحد اینترنتی توسط دانشجو طبق 
تقویم دانشگاهی

غیر روتین روتین

دانشجو به استاد مشاور مراجعه
از   انتخاب واحد اینترنتیقبل 

اعالم آرایش دروس تنظیم شده مربوط به 
دانشجو به اداره آموزش جهت تغییر 

واصالح

تأیید اینترنتی استاد مشاور

تأیید اینترنتی استاد 
مشاور     

دریافت برگه تأییدیه انتخاب 
واحد از اداره آموزش در روز 

اضافهحذف و 

آیا حذف یا اضافه درس دارد؟
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تذکرمھم : حذف و اضافه دروس از طریق اینترنت ممنوع 
بوده  و در صورت مشاھده استاد مشاور میتواند اینترنتی 

اقدام به حذف نماید. 

آیا حذف یا اضافه درس دارد؟

خیر بلھ

ثبت دروس حذف شده یا اضافه 
شده توسط دانشجو

تحویل به اداره آموزش تأیید استاد مشاور

امضاء دانشجو و استاد مشاور


