باسمهتعالی
دستورالعمل جامع آموزشی
نیمسال اول سال تحصیلی  1401 – 1402دانشگاه علم و فرهنگ
به منظور اطالع دانشگاهیان محترم از نحوه فعالیتهای آموزشی در نیمسال اول سال تحصیلی ،1401 -1402
این دستورالعمل که در تاریخ  1401/04/22به تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسیده است ،برای اجرا ابالغ
میگردد.
الف) انتخاب واحد ،تشکیل کالسها و امتحانات

 -1کالسها در تمامی مقاطع تحصیلی از  27شهریورماه تا  15دیماه  1401بهصورت حضوری تشکیل
میشود.
تبصره :تعداد محدودی از دروس به صورت مجازی ارائه خواهد شد که در مورد جزئیات آن ،متعاقباً
اطالعرسانی میگردد.
 -2دانشجویان اجازه شرکت در کالس درس ،بدون ثبتنام و انتخاب واحد رسمی از طریق سامانه جامع
آموزشی دانشگاه (سامانه گلستان) را ندارند.
 -3رعایت پیشنیاز (تقدم و تأخر) هر درس طبق برنامه درسی مصوب الزامی است .درس/دروسی که بدون
رعایت پیشنیاز اخذ شود ،از سوی آموزش حذف خواهد شد و مسئولیت آن متوجه دانشجو بوده و شهریه
درس/دروس حذف شده مسترد نمیگردد.

تبصره :دانشجویی که در نیمسال آخر تحصیلی ،حداکثر تا  24واحد درسی برای فارغالتحصیلی اخذ نماید
و هیچ واحدی باقی نمانده باشد – به شرطی که میانگین کل نمرات وی حداقل  10باشد  -از رعایت
پیشنیاز ،همنیازی دروس و تداخل ساعت امتحان معاف است.
 -4پس از زمان حذف و اضافه ،دانشجو حق جابجایی گروه درسی را ،حتی با هماهنگی اساتید ،ندارد.
 -5دانشجویان موظفند در تاریخ  10تا  11مهرماه ( 1401پس از بازه زمانی حذف و اضافه) از گزارش 78
سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سامانه گلستان) ،آخرین تغییرات برنامه درسی خود را مشاهده و طبق آن
در کالس شرکت نمایند.
 -6تمامی امتحانات دروس حضوری یا مجازی پایان نیمسال تحصیلی طبق برنامه زمانبندی برای هر درس،
در بازه زمانی  21دی تا  6بهمنماه  1401به صورت حضوری در محل دانشگاه برگزار میشود.
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 -7عدم حضور دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی (ناپیوسته و پیوسته) و کارشناسی ارشد در جلسه
امتحان پایان نیمسال تحصیلی (به هر دلیل) ،به منزله درخواست حذف آموزشی آن درس یا دروس است
و هیچگونه درخواست امتحان مجدد و یا ثبت نمره پذیرفته نمیشود.

 -8برگزاری هرگونه آزمون شفاهی ،کالس جبرانی ،حل تمرین ،فوق برنامه و  ،...در بازه زمانی امتحانات پایان
نیمسال تحصیلی ( 21دیماه تا  6بهمنماه) ،مجاز نیست.
 -9اساتید محترم از هفته دوازدهم تا پایان هفته شانزدهم ( 12آذرماه لغایت  15دیماه  )1401فرصت دارند
«غیبت کالسی» دانشجویانی را که بیش از حد مجاز در جلسات درسی شرکت نکردهاند (محروم از امتحان
پایانی) ،در سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سامانه گلستان) ثبت نمایند و پس از  15دیماه (پایان
کالسها) اسامی محرومین قابل ثبت نیست.

 -10بازه امتحانات پایانی شامل یک دوره 14روزه است که روزهای پنجم و یازدهم آن به گروه "معارف اسالمی
و دروس عمومی" اختصاص یافته است.
 -11درصورت عدم برگزاری آزمون (به هر دلیل) در ایام امتحانات ،امتحانات همان روز به بعد از آخرین امتحان
منتقل خواهد شد و درخواست تغییر در زمان برگزاری امتحان پذیرفته نیست.
توصیه میشود دانشجویان تا چند روز بعد از پایان امتحانات ،آمادگی برگزاری احتمالی امتحانات به تعویق
افتاده را داشته باشند.
 -12مهلت ثبت نهایی نمرات دانشجویان مقطع کارشناسی (قفل نمرات در سامانه جامع آموزشی دانشگاه)
توسط اساتید محترم ،برای دروس نظری  10روز پس از برگزاری هر امتحان و حداکثر تا سهشنبه 18
بهمنماه  1401و برای دروس عملی یکشنبه  30بهمنماه است.
 -13در نیمسال اول سال تحصیلی  ،1401 – 1402مشروطی دانشجو لحاظ خواهد شد و درس /دروس
نمرهدار (حتی نمره صفر) ،قابل حذف نیست.

 -14دانشجویان انتقالی موظف به انجام امور تطبیق واحد و پیگیری ثبت سوابق در سامانه جامع آموزشی
دانشگاه (سامانه گلستان) میباشند .درصورت عدم انجام تطبیق واحد ،دروسی که بدون رعایت پیشنیاز
اخذ شده باشد ،حذف آموزشی میگردد.
ب) مرخصی تحصیلی و حذف ترم

 اخذ مرخصی و حذف ترم برای دانشجویان مشمولی که در سنوات ارفاقی و مهلت معرفی هستند ،مجازنیست؛ اما دانشجویانی که به دالیلی خارج از اراده خود ناگزیرند از این فرصت برای ادامه تحصیل استفاده کنند،
الزم است درخواست خود را همراه مدارک و مستندات از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سامانه
گلستان) ،ارسال کنند .فقط درصورت تأیید شورای بررسی موارد خاص دانشگاه و اخذ مجوز از حوزه

نظاموظیفه ،ثبت مرخصی و حذف ترم برای این دانشجویان قابل انجام است.
2

ج) اخذ درس به صورت معرفی به استاد

 -1پس از ثبت تمامی نمرات دانشجوی دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) در سامانه جامع آموزشی دانشگاه
(سامانه گلستان) درصورت:
الف) باقیماندن فقط یک درس نظری برای فراغت از تحصیل و تأیید مدیر گروه آموزشی مربوط ،دانشجو مجاز
به اخذ درس باقیمانده به صورت معرفی به استاد میباشد.
ب) باقیماندن دو درس نظری برای فراغت از تحصیل و داشتن حداقل یکی از شرایط زیر با تأیید مدیر گروه
آموزشی مربوط ،دانشجو مجاز به اخذ دروس باقیمانده به صورت معرفی به استاد میباشد:
 )1پذیرفته شدن در مقطع باالتر تحصیلی
 )2اخذ حداقل یکی از دروس در نیمسال /نیمسالهای گذشته و عدم کسب نمره قبولی در آن درس
 )3اتمام سنوات تحصیلی عادی
 -2هر دانشجو تنها یکبار میتواند درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند و چنانچه در امتحان مربوط نمره
قبولی کسب نکند ،باید در نیمسال بعد آن درس را صرفنظر از تعداد واحدهای آن ،انتخاب و پس از
شرکت در کالسها در موعد مقرر امتحان دهد و درصورت نداشتن سنوات تحصیلی الزم است در زمان
مقرر از طریق شورای بررسی موارد خاص دانشگاه اقدام نماید.
توجه :برگزاری دروس دورههای کارشناسی ارشد و دکتری و نیز دروس عملی یا عملی – نظری دوره
کارشناسی به صورت معرفی به استاد ،مجاز نیست.
د) رفع نقص مدارک ثبتنامی ،عدم مراجعه دانشجو و سنوات تحصیلی

 -1دانشجویان شاغل به تحصیلی که طبق دستورالعملهای سازمان سنجش آموزش کشور ،موفق به رفع نقص
مدارک ثبتنامی (از قبیل :معافیت تحصیلی ،گواهی موقت یا اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی و تأییدیه
تحصیلی) نشدهاند ،الزم است در اسرع وقت نسبت به رفع نقص مدارک تحصیلی خود اقدام نمایند تا در روند
تحصیل آنها مشکل جدی ایجاد نشود.
 -2دانشجویان ذکور مشمول (دارای معافیت تحصیلی) در صورت قطع ارتباط تحصیلی (اتمام تحصیل ،انصراف
و یا اخراج از تحصیل) فوراً به حوزه نظام وظیفه معرفی و معافیت تحصیلی آنان لغو خواهد شد.
 -3ثبتنام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی و ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه ،منجر به ثبت
وضعیت عدم مراجعه در سامانه جامع آموزشی دانشگاه در زمانهای زیر و لغو معافیت تحصیلی دانشجویان
ذکور مشمول خواهد شد:
مقطع کارشناسی 3 :هفته بعد از حذف و اضافه
مقطع کارشناسی ارشد 3 :ماه بعد از حداکثر مهلت اعالم نمرات آخرین نیمسال تحصیلی
مقطع دکتری 6 :ماه بعد از حداکثر مهلت اعالم نمرات آخرین نیمسال تحصیلی
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شایان ذکر است امکان ادامه تحصیل دانشجو ،منوط به اخذ موافقت شورای بررسی موارد خاص و نیز اخذ مجوز از
سازمان نظام وظیفه برای دانشجویان ذکور مشمول خواهد بود.
 -4دانشجویان برای درخواست سنوات تحصیلی الزم است حداقل  3ماه قبل از اتمام سنوات ،از طریق سامانه
سجاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به نشانی  https://portal.saorg.irاقدام نمایند و تا روشن شدن
وضعیت تحصیلی ،حق قطع ارتباط با دانشگاه را ندارند.
 -5دانشجویان موظفند هرگونه تغییر در شناسنامه ،محل سکونت دایم و یا تلفن همراه خود را بالفاصله به اداره
پیشخوان آموزش اعالم نموده و درصورت تغییر در شناسنامه ،یک نسخه تصویر تمام صفحات شناسنامه را
تحویل پیشخوان آموزش نمایند .بدیهی است درصورت عدم اعالم سریع و به موقع تغییرات ،مسئولیت هرگونه
عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.
ه) مدرک زبان دانشجویان دوره دکتری

 دانشجویان دوره دکتری موظفند تا قبل از برگزاری آزمون جامع نسبت به ارائه مدرک قبولی زبان درچارچوب مصوبات مربوط اقدام نمایند .تأیید مدرک و نمره زبان توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه ،شرط صدور مجوز برای شرکت در ارزیابی جامع است.
* شایان ذکر است کسب حداقل نمره  50در آزمون زبان دانشگاههای :تهران ،شهیدبهشتی ،تربیت مدرس،
فردوسی مشهد ،عالمه طباطبایی ،خوارزمی ،تبریز ،اصفهان ،شیراز ،صنعتی اصفهان ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی ،صنعتی شریف ،علم و صنعت ،هنر اسالمی تبریز ،هنر اصفهان و هنر تهران پذیرفته
است.
و) سایر موارد

 -1ادارهکل برنامهریزی آموزشی ،نظارت و سنجش؛ در طول نیمسال تحصیلی بر تشکیل منظم و مستمر
کالسها نظارت خواهد داشت.
 -2مسئولیت پیگیری برگزاری کالسها بر عهده مدیر گروه آموزشی و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشکده است.
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شرکت در انتخاب واحد مقدماتی (پیشثبتنام) در بازه زمانی  19تا  23آذرماه برای تمامی دانشجویان
مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) الزامی است .شایان ذکر است چنانچه دانشجویی پیشثبتنام انجام
ندهد ،فقط در آخرین روز ثبتنام میتواند انتخاب واحد انجام دهد.
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 -4تمام دانشجویان موظفند از تاریخ  26تا  30آذرماه (هفته ارزشیابی) ،نسبت به ارزشیابی استادان از طریق
سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سامانه گلستان) اقدام نمایند .تبعات ناشی از عدم انجام ارزشیابی ،از جمله
عدم امکان مشاهده نمرات نهایی امتحانات پایان نیمسال تحصیلی و اعتراض به نمرات نیمسال اول سال

تحصیلی  ،1401 -1402به عهده دانشجو بوده و هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد بود.
توجه :درصورت تغییر شرایط کرونایی ،درچارچوب دستورالعملها و بخشنامههای ابالغی از سوی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و ستاد ملی مبارزه با کرونا ،تصمیمگیری و از طریق سایت دانشگاه اطالعرسانی خواهد شد.
امید است با یاری خداوند متعال و تشریک مساعی و تداوم همراهی اساتید گرانقدر ،دانشجویان عزیز و کارکنان
پرتالش ،دانشگاه علم و فرهنگ در پیشبرد فرآیند آموزش و نیل به اهداف نهایی حوزه آموزش عالی ،بیش از
پیش موفق باشد.
با تشکر و آرزوی توفیق الهی
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
1401/04/25
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