
1 

 

 تعالیباسمه
 دستورالعمل جامع آموزشی

 علم و فرهنگدانشگاه  1401 – 1402سال تحصیلی  اولنیمسال  

، 1401 -1402نیمسال اول سال تحصیلی های آموزشی در به منظور اطالع دانشگاهیان محترم از نحوه فعالیت

ابالغ  یده است، برای اجراشورای آموزشی دانشگاه رسبه تصویب  22/04/1401تاریخ این دستورالعمل که در 

 د. گردمی

  ها و امتحاناتتشکیل کالسانتخاب واحد، الف( 

تشکیل  حضوری صورتهب 1401ماه دی 15شهریورماه تا  27از  مقاطع تحصیلی تمامی در هاکالس -1

 . شودمی

اً متعاقب ،جزئیات آن در مورد ارائه خواهد شد که مجازی تعداد محدودی از دروس به صورتتبصره: 

 .گرددمیرسانی اطالع

ع نام و انتخاب واحد رسمی از طریق سامانه جام، بدون ثبتشرکت در کالس درس اجازهدانشجویان   -2

 گلستان( را ندارند. سامانهآموزشی دانشگاه )

 دروسی که بدوندرس/ است. الزامیمصوب  درسی برنامه طبق درس هر( تأخر و تقدم) نیازپیش رعایت -3

ریه شهمسئولیت آن متوجه دانشجو بوده و خواهد شد و  حذف از سوی آموزشنیاز اخذ شود، رعایت پیش

  گردد.مسترد نمی دروس حذف شده/درس

اخذ نماید التحصیلی واحد درسی برای فارغ 24حداکثر تا در نیمسال آخر تحصیلی، دانشجویی که  :تبصره

ت از رعای -باشد  10 حداقل وینمرات  کل به شرطی که میانگین –واحدی باقی نمانده باشد  و هیچ

 است.تداخل ساعت امتحان معاف  و ی دروسنیازهم ،نیازپیش

 ندارد. ،حتی با هماهنگی اساتید ،ی راپس از زمان حذف و اضافه، دانشجو حق جابجایی گروه درس  -4

 78رش از گزا )پس از بازه زمانی حذف و اضافه( 1401مهرماه  11 تا 10 در تاریخ دانشجویان موظفند  -5

بق آن طرا مشاهده و  درسی خودآخرین تغییرات برنامه گلستان(،  سامانه) سامانه جامع آموزشی دانشگاه

  شرکت نمایند. در کالس

هر درس، بندی برای طبق برنامه زمان تمامی امتحانات دروس حضوری یا مجازی پایان نیمسال تحصیلی -6

 شود.در محل دانشگاه برگزار می حضوریبه صورت  1401ماه بهمن 6دی تا  21در بازه زمانی 
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جلسه در  ( و کارشناسی ارشدناپیوسته و پیوسته)یان مقاطع تحصیلی کارشناسی دانشجو عدم حضور  -7

 ستا دروسیا  آن درس حذف آموزشیبه منزله درخواست ، )به هر دلیل( پایان نیمسال تحصیلی امتحان

 شود.هیچگونه درخواست امتحان مجدد و یا ثبت نمره پذیرفته نمی و

کالس جبرانی، حل تمرین، فوق برنامه و ...، در بازه زمانی امتحانات پایان  آزمون شفاهی، برگزاری هرگونه -8

 ماه(، مجاز نیست.بهمن 6تا  ماهدی 21نیمسال تحصیلی )

( فرصت دارند 1401 ماهدی 15لغایت  ماهآذر 12) شانزدهمیان هفته تا پا دهمدوازاز هفته  محترم اساتید  -9

 امتحان محروم ازاند )در جلسات درسی شرکت نکرده مجازدانشجویانی را که بیش از حد « غیبت کالسی»

)پایان ماه دی 15پس از  و نمایند ثبتگلستان(  سامانهنشگاه )(، در سامانه جامع آموزشی داپایانی

  ها( اسامی محرومین قابل ثبت نیست.کالس

معارف اسالمی "آن به گروه یازدهم و  پنجمروزه است که روزهای 14بازه امتحانات پایانی شامل یک دوره   -10

 اختصاص یافته است. "و دروس عمومی

مان روز به بعد از آخرین امتحان در ایام امتحانات، امتحانات ه (به هر دلیل)رصورت عدم برگزاری آزمون د  -11

  .درخواست تغییر در زمان برگزاری امتحان پذیرفته نیستد و منتقل خواهد ش

یق نات به تعوتا چند روز بعد از پایان امتحانات، آمادگی برگزاری احتمالی امتحاشود دانشجویان توصیه می

 افتاده را داشته باشند.

ع کارشناسی )قفل نمرات در سامانه جامع آموزشی دانشگاه( ثبت نهایی نمرات دانشجویان مقط مهلت  -12

 18شنبه سه و حداکثر تا هر امتحانروز پس از برگزاری  10توسط اساتید محترم، برای دروس نظری 

 ماه است. بهمن 30شنبه یکو برای دروس عملی  1401ماه بهمن

دانشجو لحاظ خواهد شد و درس/ دروس ، مشروطی 1401 – 1402سال تحصیلی اول در نیمسال   -13

 قابل حذف نیست.)حتی نمره صفر(، دار نمره

وزشی ی ثبت سوابق در سامانه جامع آمو پیگیر انجام امور تطبیق واحدموظف به دانشجویان انتقالی   -14

نیاز شدروسی که بدون رعایت پیصورت عدم انجام تطبیق واحد، باشند. درمی گلستان( سامانهدانشگاه )

 گردد.می حذف آموزشیخذ شده باشد، ا

 حذف ترم و تحصیلی ( مرخصیب 

مجاز  ،هستند و مهلت معرفی ارفاقیسنوات که در  مشمولی برای دانشجویان ترم حذفاخذ مرخصی و  -

د، استفاده کنن صیلبرای ادامه تح این فرصت از ناگزیرنداز اراده خود  خارج دانشجویانی که به دالیلی اما؛ نیست

 هسامانجامع آموزشی دانشگاه ) سامانهدرخواست خود را همراه مدارک و مستندات از طریق الزم است 

اخذ مجوز از حوزه  وه دانشگا خاص موارد شورای بررسیتأیید رصورت فقط دارسال کنند.  ،گلستان(

 است. ین دانشجویان قابل انجامبرای ا ترم حذفثبت مرخصی و ، وظیفهنظام
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 اخذ درس به صورت معرفی به استاد( ج

شی دانشگاه در سامانه جامع آموز)پیوسته و ناپیوسته(  ی دوره کارشناسیاز ثبت تمامی نمرات دانشجوپس   -1

 درصورت: گلستان( سامانه)

 مجازنشجو مدیر گروه آموزشی مربوط، دا الف( باقیماندن فقط یک درس نظری برای فراغت از تحصیل و تأیید  

 باشد. درس باقیمانده به صورت معرفی به استاد میبه اخذ 

یر گروه ب( باقیماندن دو درس نظری برای فراغت از تحصیل و داشتن حداقل یکی از شرایط زیر با تأیید مد

 باشد:دروس باقیمانده به صورت معرفی به استاد میمجاز به اخذ آموزشی مربوط، دانشجو 

مقطع باالتر تحصیلی     ( پذیرفته شدن در 1                  

ر آن درسدهای گذشته و عدم کسب نمره قبولی ( اخذ حداقل یکی از دروس در نیمسال/ نیمسال2                  

( اتمام سنوات تحصیلی عادی3                  
  

ره مربوط نم انتواند درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند و چنانچه در امتحهر دانشجو تنها یکبار می  -2

از  انتخاب و پس ،نظر از تعداد واحدهای آناید در نیمسال بعد آن درس را صرفقبولی کسب نکند، ب

 ها در موعد مقرر امتحان دهد و درصورت نداشتن سنوات تحصیلی الزم است در زمانشرکت در کالس

 مقرر از طریق شورای بررسی موارد خاص دانشگاه اقدام نماید. 

نظری دوره  –عملی یا عملی  دروسو نیز دکتری  های کارشناسی ارشد ودورهی دروس برگزار توجه:

 نیست. مجاز استاد، به معرفی به صورتکارشناسی 

  سنوات تحصیلیو دانشجو ، عدم مراجعه نامیرفع نقص مدارک ثبت( د

قص وفق به رفع نهای سازمان سنجش آموزش کشور، مدانشجویان شاغل به تحصیلی که طبق دستورالعمل -1

ه تأییدی و نامی )از قبیل: معافیت تحصیلی، گواهی موقت یا اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلیمدارک ثبت

ر روند خود اقدام نمایند تا د رفع نقص مدارک تحصیلیاند، الزم است در اسرع وقت نسبت به تحصیلی( نشده

 تحصیل آنها مشکل جدی ایجاد نشود.

نصراف ا)دارای معافیت تحصیلی( در صورت قطع ارتباط تحصیلی )اتمام تحصیل،  دانشجویان ذکور مشمول -2

 معرفی و معافیت تحصیلی آنان لغو خواهد شد. حوزه نظام وظیفهو یا اخراج از تحصیل( فوراً به 

ثبت  هب، منجر نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی و ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاهثبت -3

ان دانشجوی لغو معافیت تحصیلیو  زیر هایدر زمانت عدم مراجعه در سامانه جامع آموزشی دانشگاه وضعی

 ذکور مشمول خواهد شد:

 هفته بعد از حذف و اضافه  3مقطع کارشناسی: 

 تحصیلی نیمسال آخرینماه بعد از حداکثر مهلت اعالم نمرات  3مقطع کارشناسی ارشد: 

 تحصیلی نیمسال آخریناکثر مهلت اعالم نمرات ماه بعد از حد 6مقطع دکتری: 
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مجوز از  اخذنیز و  خاص موافقت شورای بررسی موارداخذ منوط به  ،ادامه تحصیل دانشجومکان ذکر است اشایان 

 .خواهد بودبرای دانشجویان ذکور مشمول  سازمان نظام وظیفه

سامانه  از طریق ماه قبل از اتمام سنوات، 3الزم است حداقل  درخواست سنوات تحصیلیبرای  دانشجویان -4

شدن  تا روشن و داقدام نماین https://portal.saorg.ir به نشانیو فناوری یقات تحق سجاد وزارت علوم،

  د.نوضعیت تحصیلی، حق قطع ارتباط با دانشگاه را ندار

اداره  را بالفاصله به محل سکونت دایم و یا تلفن همراه خود هرگونه تغییر در شناسنامه،ند موظف یاندانشجو -5

را ه صورت تغییر در شناسنامه، یک نسخه تصویر تمام صفحات شناسنامو در پیشخوان آموزش اعالم نموده

هرگونه  صورت عدم اعالم سریع و به موقع تغییرات، مسئولیتد. بدیهی است درنشخوان آموزش نمایتحویل پی

 عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

 زبان دانشجویان دوره دکتری مدرک( ه

ر دقبولی زبان نسبت به ارائه مدرک  قبل از برگزاری آزمون جامعتا یان دوره دکتری موظفند دانشجو -

کمیلی تحصیالت تآموزشی و  معاونتتوسط  زبانو نمره  تأیید مدرک د.نچارچوب مصوبات مربوط اقدام نمای

 جامع است. ارزیابی شرکت درشرط صدور مجوز برای  دانشگاه،

رس، تهران، شهیدبهشتی، تربیت مد :هایآزمون زبان دانشگاهدر  50کسب حداقل نمره شایان ذکر است * 

یر، صنعتی سی مشهد، عالمه طباطبایی، خوارزمی، تبریز، اصفهان، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبفردو

ذیرفته پهنر تهران  و خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علم و صنعت، هنر اسالمی تبریز، هنر اصفهان

 است.

 سایر موارد( و

و مستمر  بر تشکیل منظم نیمسال تحصیلیدر طول  ؛ریزی آموزشی، نظارت و سنجشبرنامهکل اداره -1

 . داشتخواهد نظارت  هاکالس

بر عهده مدیر گروه آموزشی و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی ها مسئولیت پیگیری برگزاری کالس -2

 دانشکده است.

ویان برای تمامی دانشجآذرماه  23تا  19در بازه زمانی نام( ثبت)پیش شرکت در انتخاب واحد مقدماتی -3

انجام نام ثبتچنانچه دانشجویی پیششایان ذکر است . الزامی است مقطع کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته(

 واحد انجام دهد.تواند انتخاب مینام ثبتدر آخرین روز ، فقط ندهد

 
 

 
 

https://portal.saorg.ir/
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از طریق  دانابی استاارزشیآذرماه )هفته ارزشیابی(، نسبت به  30تا  26موظفند از تاریخ  تمام دانشجویان -4

جمله  شیابی، ازتبعات ناشی از عدم انجام ارز گلستان( اقدام نمایند. سامانهسامانه جامع آموزشی دانشگاه )

 سال و اعتراض به نمرات نیمسال اولامتحانات پایان نیمسال تحصیلی عدم امکان مشاهده نمرات نهایی 

 ونه عذری پذیرفته نخواهد بود. گیچبه عهده دانشجو بوده و ه ،1401 -1402تحصیلی 

علوم، های ابالغی از سوی وزارت ها و بخشنامهدستورالعملچارچوب دردرصورت تغییر شرایط کرونایی،  توجه:

 رسانی خواهد شد. اطالعاز طریق سایت دانشگاه گیری و تصمیم ،تحقیقات و فناوری و ستاد ملی مبارزه با کرونا

 کارکنانیز و تشریک مساعی و تداوم همراهی اساتید گرانقدر، دانشجویان عزیاری خداوند متعال و امید است با  

بیش از  حوزه آموزش عالی،در پیشبرد فرآیند آموزش و نیل به اهداف نهایی دانشگاه علم و فرهنگ پرتالش، 

 .دموفق باشپیش 

          

 توفیق الهیبا تشکر و آرزوی          

  آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تمعاون            

                                                                     25/04/1401    


