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 دانشگاه علن و فرهنگ ارشد  کارشناسی  دوره نکات ههن و قابل توجه دانشجویان هحترم

گزدد هَارد سیز را بِ دقت  داًشگاُ علن ٍ فزٌّگ، بِ داًشجَیاى عشیش تَصیِ هیشذگاى  ضوي عزض تبزیک ٍ خیزهقذم بِ پذیزفتِ
 آى ًخَاّذ بَد. اجزایهطالعِ ًوایٌذ. بذیْی است اطالع ًذاشتي اس هقزرات، هَجب عذم 

 
، ٍاقغ دس طجقِ ّوکف سبختوبى جذیذ آهَصشاداسُ پیطخَاى ثشسسی هطکالت آهَصضی ٍ پبسخگَیی ثِ سؤاالت داًطجَیبى اص طشیق  -1

 ضَد. اًجبم هی داًطگبُ،

ّب ٍ هٌذسجبت سبیت تَجِ  ضَد ثِ اطالػیِ تَغیِ هیهحتشم ، پل استجبطی داًطجَیبى ثب آهَصش است. لزا هؤکذاً ثِ داًطجَیبى سایت داًطگاُ -2

 ّبی آهَصضی دس سبیت داًطگبُ ٍ یب اًتطبسات هَجَد است. ضوٌبً توبهی فشم .ًوبیٌذ

 است. هوٌَعتغییش سضتِ، اًتقبل ٍ هیْوبًی دس دٍسُ کبسضٌبسی اسضذ  -3

ٍ دس هَػذ هقشس دس تقَین آهَصضی )سیستن گلستبى(  جاهغ آهَصش داًطگاُ ساهاًِداًطجَیبى فقط اص طشیق  حزف ٍ اضبفٍِ  ًتخبة ٍاحذا -4

 ضَد. داًطگبُ، اًجبم هی

اص  اًصشاف ٍ تشک تحػیل ثذٍى کست اجبصُ اص داًطگبُ هحل تحػیل، دس ّش ًیوسبل تحػیلی)ػذم اًتخبة ٍاحذ( داًطجَ ًام ًکشدى  ثبت -5

 ٍ داًطجَی هٌػشف اص تحػیل حق اداهِ تحػیل ًذاسد.ضَد  هحسَة هی تحصیل

)داسای هؼبفیت تحػیلی( دس غَست قطغ استجبط تحػیلی )اتوبم تحػیل، اًػشاف ٍ یب اخشاج اص تحػیل( فَساً ثِ  داًطجَیاى رکَس هطوَل -6

 ذ ضذ.خَاٍّ هؼبفیت تحػیلی آًبى لغَ هؼشفی  حَصُ ًظام ٍظیفِ

طجق ثشًبهِ دسسی هػَة ، ًیاصی دسٍس با سػایت پیصسا، ٍاحذ دسسی  14ٍ حذاکثش  8حذاقل داًطجَ دس ّش ًیوسبل تحػیلی الصم است   -7

 داًطجَ دس آخشیي ًیوسبل تحػیلی اص ضشط اخز حذاقل ٍاحذ آهَصضی هؼبف است. اًتخبة کٌذ.

است ٍ اگش غیجت داًطجَ دس ّش دسس، اص سِ جلسِ ثیطتش ضَد، ًوشُ داًطجَ دس آى  الضاهیداًطجَ دس توبم جلسبت کالس دسس،  حضَس -8

 ضَد. هحسَة هی صفشدسس 

 جبهغ آهَصش داًطگبُ سبهبًِاص طشیق ٍ اًتخبة ٍاحذ سسوی  ًام بذٍى ثبتحق ضشکت دس کالس دسس،  تحت ّیچ ضشایغیداًطجَ  -9

 سا ًذاسد. )سیستن گلستبى(

 .ًیست هجاص استبد، ثِ هؼشفی ثِ غَست کبسضٌبسی اسضذ دسٍس ثشگضاسی  -11

 ضَد. هٌظَس هی) اص سِ جلسِ غیجت هجبص(  دٍ جلسِ غیبتثشای داًطجَیبًی کِ دسسی سا دس حزف ٍ اضبفِ اخز ًوبیٌذ،   -11

قجل اص  ،هشثَطداًطکذُ آهَصضی  ضَسایدس ضشایط خبظ، حزف یک یب توبم دسٍس یک ًیوسبل تحػیلی ثب دسخَاست کتجی داًطجَ ٍ تأییذ  -12

 پزیش است. ضشٍع اهتحبًبت ٍ ثب سػبیت ٍ احتسبة دس سٌَات تحػیلی اهکبى

دس اهتحبى آى دسس است ٍ غیجت هَجِ دس اهتحبى ّش دسس  ًوشُ صفشدس اهتحبى پبیبى ًیوسبل ّش دسس ثِ هٌضلِ گشفتي  غیبت غیشهَجِ -13

 ضَد. هَجت حزف دسس هی

 . پزیش ًیست اهکاى، )سیستن گلستبى( جبهغ آهَصش داًطگبُ سبهبًِقطؼی ًوشُ دسس دس داًطجَ پس اص ثجت  تغییش ًوشُ -14

 قابل بشسسی ًیست.داس ثِ ّیچ ٍجِ  تقبضبی حزف یب جبثجبیی دسس ًوشُ -15

 است. 14 قبثل قجَل دس ّش ًیوسبل هیاًگیي کلٍ  12 دس ّش دسس حذاقل ًوشُ قبَلی -16

 .ضَد هی هحسَة هطشٍط آى ًیوسبلثبضذ، داًطجَ دس  14کوتش اص داًطجَ دس ّش ًیوسبل تحػیلی  هیاًگیي ًوشاتچٌبًچِ  -17

 .گشدد هی اص تحصیل هحشٍم، ضَد هطشٍطاػن اص هتَالی یب هتٌبٍة تحػیلی ًیوسبل دٍ کِ  ییداًطجَ -18

گاهی  وابسته هب جهاددانش
و تحصیالت تکمیلی  خدمات آمىزشی دمرییت   
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 التحصیلی دسٍس بشای فاسؽگضاسش تغبیق داًطجَ هَظف است ثشای اطویٌبى اص گزساًذى ٍاحذّبی دسسی هػَة سضتِ تحػیلی،  -19

 .هطبّذُ ًوبیذ)سیستن گلستبى(  جبهغ آهَصش داًطگبُ سبهبًِطشیق اص ( سا 272)گضاسش 

ٍ تأییذ گشٍُ آهَصضی اًتخبة  خَد سا ثب ًظش استبد ساٌّوب ًاهِ هَضَع پایاىتحػیلی،  قبل اص ضشٍع ًیوسال سَمداًطجَ هَظف است  -21

 استؼالم ًوبیذ. ایشاى )ایشاًذاک( پژٍّطگبُ ػلَم ٍ فٌبٍسی اطالػبت سبهبًِ اطالػبتیکٌذ ٍ اص 

ّبی آهَصضی هشثَط،  اسضذ ثشای تػَیت دس گشًٍُبهِ کبسضٌبسی  )پشٍپَصال( پس اص تأییذ ٍ تػَیت ػٌَاى پبیبى هْلت اسائِ عشح پیطٌْادی -21

 ثبضذ. ٍی هیداًطجَ ٍ دس ٌّگبم اتوبم دٍسُ آهَصضی حذاکثش تا پایاى ًیوسال سَم تحصیل 

بشگ تأییذیِ ضَسای تخػػی گشٍُ سا ثِ ّوشاُ  ِهػَث)پشٍپَصال(  عشح پیطٌْادی تصَیبحذاکثش یک ّفتِ ثؼذ اص داًطجَ هَظف است   -22

)سیستن  جبهغ آهَصش داًطگبُ سبهبًِ خذهتپیطخَاى هٌَی دس ، (ایشاًذاکایشاى ) پژٍّطگبُ ػلَم ٍ فٌبٍسی اطالػبت سبهبًِ اطالػبتی

توبهی هشاحل،  تکویلٍ پس اص  ثجت ًوبیذ ،ّای آهَصضی ٍ پژٍّطی دسخَاست تصَیب هَضَع ٍ اساتیذ فؼالیتت قسو، گلستبى(

  پشیٌت تػَیت حکن ًْبیی سا اخز ٍ تحَیل اسبتیذ ساٌّوب ٍ هطبٍس ًوبیذ.

 :ضَد اًجبم هی ٍ ثِ ضشح صیش کیفیضَد ٍ اسصضیبثی آى ثِ غَست  دس هیبًگیي کل هحبسجِ ًوی ًاهِ پایاى ًوشُ  -23

 (11الف: هشدٍد )کوتش اص 

 (20تب  19ػبلی )(، 99/11تب  11خیلی خَة )(، 99/17تب  11(، خَة )99/11تب  11) هتَسط :ة: قجَل ثب دسجِ

 است. ًاهِ اص پایاىقابل قبَل دفاع ثش اسبس ٍاحذّبی گزساًذُ آهَصضی ٍ  14حذاقل ًوشات  هیاًگیي کل، داضتي آهَختگی داًصهالک   -24

ًاهِ سا  اجاصُ دفاع اص پایاىثبضذ، داًطجَ  14کوتش اص داًطجَ پس اص گزساًذى توبم ٍاحذّبی آهَصضی دٍسُ ًوشات  هیاًگیي کلچٌبًچِ   -25

ّبیی کِ  ٍاحذ اص دسس 10ضَد تب ثب اخز هجذد حذاکثش  ٍ تٌْب یک ًیوسبل ثب سػبیت سقف هجبص سٌَات تحػیلی ثِ ٍی فشغت دادُ هی ًذاسد

 ًبهِ ثِ ٍی دادُ ضَد. ثشسبًذ ٍ اجبصُ دفبع اص پبیبى 11گزساًذُ است، هیبًگیي کل ٍاحذّبی گزساًذُ سا ثِ حذاقل  11ثب ًوشُ کوتش اص 

 ًبهِ است. ، سٍص دفبع قبثل قجَل اص پبیبىتگیآهَخ تاسیخ داًص -26

 ثشایثشداسی ٍ غیشُ( ًوبیذ ٍ ایي هَضَع   )سشقت ػلوی، جؼل، تقلت، کپی تخلف ػلویًبهِ اقذام ثِ  حیي تذٍیي پبیبىچٌبًچِ داًطجَ دس  -27

  کٌذ.  ٍ غشفبً گَاّی هجٌی ثش تؼذاد ٍاحذّبی گزساًذُ دسیبفت هی هحشٍمداًطگبُ اثجبت ضَد، اص اداهِ تحػیل 

 غبدسضذُ خَاّذ ضذ. ابغال هذسک تحصیلیًبهِ اص سَی داًطگبُ، هٌجش ثِ   داًطجَ پس اص اتوبم پبیبى احشاص ٍ اثبات تخلف ػلوی  -28

 استفبدُ کٌذ. هشخصی تحصیلیتَاًذ ثب احتسبة سٌَات تحػیل، یک ًیوسبل اص  هیدس طَل دٍسُ داًطجَ   -29

، دس ًیوسال آىحذاکثش تا قبل اص صهاى حزف ٍ اضافِ پس اص ضشٍع ًیوسبل تحػیلی سا  دسخَاست هشخصیداًطجَ هَظف است   -31

 ضَد. غَست هٌػشف اص تحػیل هحسَة هی ثجت کٌذ، دس غیش ایيجبهغ آهَصش  سبهبًِ

 )چْبس ًیوسبل تحػیلی( است.  دٍ سالدس دٍسُ کبسضٌبسی اسضذ،  هذت هجاص تحصیل -31

داًطگبُ، حذاکثش دٍ ًیوسبل هذت هجبص تحػیل سا افضایص دّذ.  تحػیالت تکویلیٍ ثب تػَیت ضَسای  دس ضشایظ خاظداًطگبُ اختیبس داسد   -32

 ضَد. هیدس غَستی کِ داًطجَ ًتَاًذ ٍاحذّبی دٍسُ سا دس حذاکثش هذت هجبص تحػیل ثب هَفقیت ثگزساًذ، اص اداهِ تحػیل هحشٍم 

ثبضذ. دس هَاسد خبظ، ثب دسخَاست کتجی داًطجَ ٍ تأییذ استبد ساٌّوب،  سٌَات تحػیلی داًطجَ پس اص اتوبم هذت هقشس، قبثل توذیذ ًوی  -33

اٍ، ثِ ضَسای  اخشاج یب تحػیل اداهِ ٍ هذّت ًحَُ خػَظ گیشی دس ، پشًٍذُ ٍی ثشای تػوینهاُ قبل اص اتوام سٌَات تحصیلی 3حذاقل 

داًطگبُ سا ًذاسد ٍ دس غیش  قطغ استجبط ثبضَد. ضوٌبً داًطجَ تب سٍضي ضذى ٍضؼیت تحػیلی، حق    هَاسد خبظ داًطگبُ، اسجبع هیثشسسی 

 ایٌػَست ثب ٍی هطبثق هقشسات سفتبس خَاّذ ضذ.

ثب رکش صهبى دقیق ٍ هحل ، ثالفبغلِ هشاتت سا ثِ غَست کتجی هفقَد ضذى کاست داًطجَییضَد ثِ هحض  ثِ داًطجَیبى هؤکذاً تَغیِ هی  -34

 هفقَد ضذى کبست داًطجَیی، ثِ اداسُ پیطخَاى آهَصش گضاسش ًوبیٌذ.
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خَد ٍ یب خبًَادُ خَد سا ثالفبغلِ ثِ اداسُ پیطخَاى آهَصش اػالم  تغییش دس ضٌاسٌاهِ یا هحل سکًَت داینداًطجَ هَظف است ّشگًَِ   -35

یل اداسُ پیطخَاى آهَصش ًوبیذ. ثذیْی است دس ًَوَدُ ٍ دس غَست تغییش دس ضٌبسٌبهِ، یک ًسخِ تػَیش توبم غفحبت ضٌبسٌبهِ سا تح

 ْذُ ضخع داًطجَ خَاّذ ثَد.غَست ػذم اػالم سشیغ ٍ ثِ هَقغ تغییشات، هسئَلیت ّشگًَِ ػَاقت ًبضی اص آى ثِ ػ

(، ثِ ًطبًی دقیق داًطگبُ کبسضٌبسی)دٍسُ  تأییذیِ آخشیي هذسک تحصیلیثِ هٌظَس اسسبل  اٍلیي ًیوسال تحصیلیثبیذ دس  داًطجَیبى  -36

قجلی خَد اسسبل ثِ هحل تحػیل داًطگبُ، سا چبح ًوَدُ ٍ پس اص تأییذ دثیشخبًِ  جبهغ آهَصش سبهبًِ 1227ثالفبغلِ گضاسش ػلن ٍ فشٌّگ، 

 ، دس غیش ایٌػَست ثب آًبى طجق هقشسات سفتبس خَاّذ ضذ.ًوبیٌذ ٍ پیگیش جَاثیِ آى ثبضٌذ

( سا اص 1111)گضاسش  هؼافیت تحصیلی، فشم دسخَاست اٍلیي ًیوسال تحصیلیًبم اٍلیِ دس  رکَس هطوَل هَظفٌذ پس اص ثجت داًطجَیبى  -37

سطح ضْش تسلین ًوبیٌذ ٍ جَاثیِ  10اخز ٍ پس اص تأییذ دثیشخبًِ داًطگبُ، ثِ دفبتش پلیس +  )سیستن گلستبى( جبهغ آهَصش داًطگبُ سبهبًِ

 ًبم ٍ اًتخبة ٍاحذ دس ًیوسبل ثؼذ سا ًخَاٌّذ داضت. ٍظیفِ تحَیل دٌّذ، دس غیش ایٌػَست اهکبى ثجت آى سا ثِ اداسُ پزیشش ٍ ًظبم

 
ًاهِ ٍ هقزرات آهَسشی ٍ اًضباطی داًشگاُ، در جْت تعالی فکز ٍ  است داًشجَیاى عشیش ضوي رعایت کاهل ٍ دقیق آییي اهیذ

 هٌذ باشٌذ. اًذیشِ در هحیط هقذس علن ٍ داًش، اس تَفیقات الْی بْزُ

 

 

 

 
 هذیزیت خذهات آهَسشی ٍ تحصیالت تکویلی


