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همراه با تبریک پذیرش در دانشگاه فرهنگیان ضمن خیر مقدم 

میی  امیید  گرا رفه معلمی خدمت شما دانشجو معلمو انتخاب ح

آگاهی شما را جهت تسهیل امیر مهیم   مطالعه موارد ذیلاست 

 . تحصیل و دانش آموختگی بهنگام هموار سازد
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و تحصیلات تکمیلی یمعاونت آموزش                            

         اداره کل خدمات آموزشی      

 
 

 

 واژه های  مهم حوزه آموزشعناوین و        

 

کااشماس دانش آموخاگ      کااشماس آموزش     استااد اانماا  تصیتی       مرکز)واحد تابعه(     حوزه آموزش پردیس  

      میزان ستتموام مزاز تصیتتیل      حداکثر واحد قابل اخذ حداقل و     ترمیم)حذف واضتتا(ه(     ثبت نام)اناخاب واحد(

 مرخی  تصیی   باسموام یا بدون سموام     حذف اضطراا        حذف آموزش        مشروط معدل     معدل معیاا

  دانش آموخاگ        انیراف ازتصییل     معر(  به اسااد 

 

  حوزه آموزش          

تید مدعو(، آموزش )مدیرگروه،اساتید اانماا و اساحوزه آموزش پردیس/ مرکز ماشکل از معاونت آموزش  یا ناانمگ ، گروه 

اا دا امر تصییل  نریک وظیفه خاص م  باشد که کااشماس دانش آموخاگ  کااشماس آموزش و ،کااشماس مسئول آموزش

 دانشزویان برعهده دااند.

 

 پردیس /مرکز)واحد تابعه(          

تاام  مزوز اشتاه نا  کااشماس  پیوساه دانشگاه (رنمگیان به نام پردیس نا  مصل قبوی  دانشزویان م  باشد و برای  

  صوام م  پذیرد و دا صوام نیاز، مصل برگزاا  ک اس نا پردیس دا دانش آموخاگ اع ام و ثبت نام تشکیل پرونده مبما 

 آن پردیس خواند بود.رکز آموزش عای ( )مآموزش  برخ  از اشاه نا دا واحد نا  تابعه 

 

 استاد راهنمای تحصیلی            

یان دواه اا تا پا ندایت تصیی  وظیفه  ؛اشاه بر اناخاب مدیر گروهدا ابادا  واود به دانشتگاه، اسااد اانماا  تصیی   بما 

به جهت دایا(ت اانماای  تصیی    خود ااااتباط مساار آموزش  بر عهده دااد و م  بایست دا طول نر نیاسال تصیی   

 آئی  نامه آموزش (6به موقع با ایشان داشاه باشید.) ماده 

 

 دانش آموختگان و کارشناس آموزش          

 مربوط به اساتید و سامانه گ ساانحوزه آموزش و  اموا جاا کااشتماس آموزش، تصت نااام کااشتماس مستئول آموزش، 

 دااند.اا برعهده دانشزویان 

، مرکزپردیس /  کااشتتماس دانش آموخاگ  دا پردیس مستتا ر و پس از معر(  دانشتتزو از طری  واحد آموزش و مدیر گروه

ش و پرواش موزه به ادااه کل آاا صتتادا و به صتتوام مصرما نو گوان  موقت  7(رم قبیل ه دانش آموخاگ  از اموا مربوط ب

 میکممد.ااسال  مصل خدمت دانشزو مع م
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و تحصیلات تکمیلی یمعاونت آموزش                            

         اداره کل خدمات آموزشی      

 
 دروس جبرانی            

 تصیی   دواه داآغاز ،دانشزو مهاام یا دانش کابود ا(ع برا  آن داوس جبران گذااندن  آموزشت ، گروه تشتخی  بهما ب

 (2ماده11)بمد.م  گردد ا(راد مشاول ااائهاست و توسط مدیر گروه مربوطه برا   ضروا  مربوطه

  به دانشگاه ااائه شوند. واودبدو ای  داوس م  بایست دا 

 

 نیمسال تحصیلی 

 (2ماده 22)بمد.است پایان  اماصانام نفاه دو و آموزش نفاه 16 شامل تصیی   نیاسال رن

 است.  پایان  اماصانام نفاه یک و آموزش نفاه 6 شامل تابساان دواهتبصره :

 

 آموزشی/حذف اضطراری:غیبت کلاسی و امتحانی / حذف            

 (17) مادهاست. ایزام  حضوا داتاام ج سام داس

ه چچمان کمید، غیبت داس آن نیاسال پایان اماصان ج سه ایا د ج سه داس  اا غیبت کمید و 16ج سه از  3 اگر :1تبصره 

و دا صوام تشخی  صفر تشخی  داده شود، ناره آن داس  غیرموجهدانشگاه  تشتخی  شتواا  آموزشت به  شتااغیبت 

 ایزام  نیست شااواحد دا طول نیاسال برا   12دا ای  صوام اعایت حد نیاب شود. م  آموزشت  حذفآن داس  ،موجه

 )حذف آموزش (.شودمصسوب م  شااجزو سموام تصیی    یک نیاسال کاملوی  نیاسال مذکوا به عموان 

 .تصیی   تعیی  تک یف گردد پایان ک اس نا دا نر نیاسالحداکثر یک نفاه قبل از نکاه: غیبت ک اس  م  بایست 

 

 وسامانه گ ساان ( زطری  )ا شااداخواست کاب  دا شترایط خا،، حذف تاام داوس یک نیاسال تصیی   با : 2تبصیره 

 . )حذف ترم( امکان پذیر است احاساب دا سموام تصیی  و با  قبل از شروع اماصانامدانشگاه  تأیید شواا  آموزش 

 

یک داس صر(اً  ان حذف اضطراا  طب  ت ویم آموزش ،دا زمای  ماده،  1د با اعایت مفاد تبیره یتوانم  شتاا :3تبصیره 

)حذف  .واحد نشود 12واحدنا  باقیاانده دانشزو کاار از د به شرط آن که تعداد یحذف کم تأیید گروه آموزش اا با  نار 

 اضطراا (

 

 حداکثر واحد قابل اخذ:حداقل و            

. حداکثر واحد مزاز اناخاب  دا دواه کمیدداس  اناخاب  واحد 22حداکثر و  12حداقل است  یازمدا نر نیاستال تصیی   

 (7)مادهداس  است. واحد 6تابساان 

دا  تأیید گروه آموش با  شااباشد، دا ایمیوام  به بایا 17 ، (معدل معیاا)دا یک نیاسال  شاااگر میانگی  نارام  :1تبصره 

 ید.ئواحد داس  اخذ ناا 22حداکثر تا د یتوانم  بعدنیاسال تصیی   
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و تحصیلات تکمیلی یمعاونت آموزش                            

         اداره کل خدمات آموزشی      

 
 که بشرط  د،یباش داشاه مانده باق  داس  واحد 22 حداکثر آموخاگ ، دانش برا  آخر نیاسال دا شاا چمانچه :2تبصره 

 .یدناائ اخذ داس  واحد 22 تا توانیدم  باشد، 12 بایا  شاا کلمعدل 

 

به شرط ااائه داوس د، با تایید گروه آموزش ، یشو دانش آموخاهداس   واحد 8کثر حدا گذااندن با شتاا چمانچه :3تبصره 

 ید.ئاخذ ناا دا تابسااند واحد نا  مذکوا اا یتوانم 

 .کمید اسافاده ماده ای  3 و 2 تبیره مفاد از دیتواننا  نازمان شاا :4تبصره 

دا پایان نر نیاسال به تشخی  گروه آموزش ، بما به دیایل  شتاادا صتوات  که واحدنا  اناخاب  یا باقیاانده  :5تبصیره 

دا  یک نیاسال کاملبرستد دا ایمیتوام ای  نیاسال به عموان  واحد داست  12خااج از اااده دانشتزو به کاار از موجه و 

 .است تاثیرب نای  ماده(  1)موضوع تبیره  شاامشروط شدن یا ماااز شدن  . اما داشودمصسوب م  شااسموام تصیی   

 

 سنوات مجاز تحصیل :           

 (11)مادهاست. نیاسال( 8) چهاا سال،  کااشماس  پیوساهدا دواه نا  مدم مزاز تصییل 

برا  دواه  دو نیاستتالدانشتتگاه، حداکثر  شتتواا  آموزشتت و با تیتتوی   خا،دااد دا شتترایط  اخایاا دانشتتگاه :1تبصییره 

 تصییل ادامه از نشود آموخاه دانش مدم ای  دا دانشزو چمانچه. دند ا(زایش اا تصییل مزاز  کااشتماست  پیوساه، مدم

 .شد خواند مصروم

اایگان  آموزش مشاول دانشزویان از دانشتگاه امماء نیأم میتوب تعر(ه طب  تصیتی   ستموام ا(زایش نزیمه :2تبصیره 

 شود.دایا(ت م 

 

 :دروس باقی ماندهو  سنوات مازادپرداخت شهریه           

 پرداختباشد موظف به  تاام شده شاا سموام مزاز تصیی  ، دا صواتیکه یا داوس باق  مانده و داس اناخاب مزددبرا  

 (12)مادهد.یباشمربوط طب  میوبه نیأم امما  دانشگاه م  نزیمه

 

 : ارزشیابی تحصیلی و آزمون          

(عاییت دا ک اس،  ،دا ک اس داس حضوا براساسآن داس و  توستط مداسدا نر داس  شتاااازیاب  پیشتر(ت تصیتی    

 (16)مادهشود.مصاسبه م  از صفر تا بیستشود و به صوام عدد  انزام تکاییف و ناایج اماصانام انزام م 

ناه  عا   دا-داوس نار « نار  » بخشو «  نار  »تاام داوس برا  پایان نیاسال  آزمون کاب برگزاا   :1تبصیره 

 است.ایزام  دا بازه زمان  برگزاا  اماصانام پایان نیاسال نا  تصیی   دانشگاه دواه

پس از پایان  اوز 32: حداکثر زمان ثبت نارام داوس کااواز  و کااناا  مع ا  داسامانه گ ساان توسط اساتید تا 2تبیره 

)داوس کااواز   اوز پس از تاایخ برگزاا  اماصان آن داس م  باشد. 7و برا  سایر داوس تا  الها  آموزش  نر نیاسک اس

 دا دواه تابساان نا  باشد.( اخذو کااناا قابل 
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 ، وس دا نارام ثبت و توسط اسااد دا سامانه گ ساان قفل نارامپس از  دا خیو، مه ت اعاراض به نارام پایان

                                                                               .ر نا  باشدتامکان پذیدانشزویان  تغییر نارام، امکان دا کاانامه تصیی  

 

 حداقل نمره قبولی در هر درس           

 (18است.)ماده 12 داوس سایر دا قبوی  ناره م  باشد و حداقل 12ناره قبوی  داوس کااواز  و کااناا  مع ا  ) پروژه(  

 

چمانچه دا نیاسال نا  بعد ، داس یا داوس  دیدا نر نیاسال دا یک یا چمد داس ناره قبوی  کس  نکم اگر شاا        

 ماندم  باق  و ثبت ( ط شاا، تصیی   نارام ایز دا قب   مردود  نا ناره تاام یا ناره بگذاانید، قبوی   اا با ناره مذکوا

واه د صر(اً آخری  ناره قبوی  دا آن داس م اک مصاسبه میانگی  کلو  اثرب واه د کل میانگی  مصاسبه دا نا ناره ای  اما

 (18ماده1)تبیرهخواند بود.

یبت ، غیبت ک اس  غیر موجه و یا غانضباط  کایاه حکم ،ت    دییل به که دانشزویان  شامل ماده ای  تسهی ام تبصیره:

 .شودنا  کممد،م  دایا(ت مردود  ناره ،اماصان 

 

 مشروط معدل:          

 دا و شویدم  ت    مشروط نیاسال آن دا شاا باشتد، 12 از کاار تصیتی   نیاستال نر دا شتاا نارام میانگی  چمانچه 

 (11)مادهد.یداس  اناخاب کم واحد 12د تا توانیم  حداکثر بعد  نیاسال

 مصروم تصییل باشید، از شده مشروط ماماوب یا ماوای  از اعم نیاسال 3 شتاا دا دواه کااشماس  پیوساه چمانچه تبصره:

 شوید.م  اخراج آموزش و 

 

 مرخصی تحصیلی :          

 سافادها تصیی   مرخی  از نیاسال دو حداکثر پیوساه کااشماس  دواه دا ،تصییل مزاز ستموام اعایت با توانیدم  شتاا

 .دیکم

 .است تصیی   سموام دا احاساب بدون و تصیی   نیمسال دو ،زایاان مرخی  مزاز مدم :1تبصره 

 دو نیمسال، حداکثر آموزش شک معااد دانشگاه و شواا  ، دا صتوام تأیید پزمرخیت  پزشتک م مزاز مد: 2تبصیره 

 است. دا سموام تصیی  بدون احاساب تصیی   و 

توسط پردیس/ مرکز مصل  صوام مکاوبم  بایست دا اسرع وقت به  ... وانیراف  اعم ازمرخیت ، نرگونه وقفه تصیتی  *

تصیتیل دانشتزو به ادااه کل آموزش وپرواش مصل خدمت ااستال شتود. یازم به اکر استت دا مدم وقفه تصیی   ح و  

دانشزو مشاول پرداخت خساام دانشزو پرداخت نا  شود و دا صوام عدم اط اع به موقع ممط ه خدمت از وقفه تصیی  ، 

 خواند شد.

 

 م  باشد. ترم اول ممنوع داتصیی   ** اخذ مرخی  
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         اداره کل خدمات آموزشی      

 
 تخاب واحد( و ترمیم)حذف و اضافه(ثبت نام)ان          

  (21)مادهشود.از تصییل مصسوب م  انیرافدا نر نیاسال تصیی  ، مراجعه جهت ثبت نام واناخاب واحد  عدم

 

ز شروع تا قبل ا ( طدانشزو مطاب  با ت ویم آموزش  دانشگاه، اناخاب واحد خود اا دا سامانه گ ساان ثبت نمااید،  چمانچه*

داس  اا دا زمان  واحد12حداکثر  م  توان پردیس تایید شتواا  آموزش و با  ااائه مستامدامبا بازه زمان  حذف و اضتا(ه 

برا  آن نیاسال توسط کااشماس  با سمواممرخی  ترمیم اخذ نااید و داصتوام عدم مراجعه دانشزو تا بازه زمان  ترمیم، 

 آموزش دا سامانه گ ساان ثبت خواند شد.

  

 انصراف از تحصیل           

ه به اداا  اکر تاایخو با   صوام کاب و به  اا شخیاًاز تصیتیل، باید داخواستت انیراف خود  انیتراف دانشتزو  ما اضت 

، ت اضا  انیراف خود دو ماه از تاایخ ااائه داخواستو تا  برا  یک باا ( طآموزش دانشتگاه تس یم کمد. دانشزو مزاز است 

 (22)ماده.شودانیراف از تصییل و  صادا م پس از ان ضا  ای  مه ت، حکم . داغیر ایمیوام، پس بگیرداا 

 و دانشگاهانصراف از تحصیل مشمول هزینه های مصرفه است و باید شخص منصرف از تحصیل آن را به  تبصره:

 بپردازد . آموزش وپرورشهمچنین وزارت 

 

)دساواایعال ماعهدی  خدمت به م  باشد. ماموعدا دانشگاه (رنمگیان  تصییل نازمان، انا ال، اشاه وگرایشتغییر        

 پرواش( وزاام آموزش و

دا بی  پردیس نا  دانشگاه (رنمگیان و یا دانشگاه نا  مادا با تایید مدیر نیاه مهاان)تک داس( داخواست  براس        

 .ب امانع م  باشد مبداء،از واحد نا  آن نیاسال دا پردیس / مرکز  3/2حداقل اخذ به شرط و گروه مربوطه 
 

 دا حیطه اخایااام حوزه اموا دانشزوی  م  باشد. مهاان ترم ،نکاه : براس  داخواست    
 

 معرفی به استاد           

ایید تداشاه باشد، با  نار داس دو عموان حداکثرداصتوات  که دانشتزو داآخری  نیاسال تصیی   برا  دانش آموخاگ  

 (8د داوس اا به صوام معر(  به اسااد بگذااند.)مادهم  توان گروه آموزش 

خذ وی  ناره قبوی  کستت  نکمد اما دواه عا   داس (و  اا ا نار  اا -:چمانچه دانشتتزوی  قب ا یک داس عا  تبصییره

 ش نار  آن داس اا به صوام معر(  به اسااد اخذ نااید.آیی  نامه، بخ 8گذاانده باشد، م  تواند با اعایت مفاد ماده 

 قابل ااائه به صوام معر(  به اسااد نا  باشد.واحد نار  است،  2ع یرغم ایمکه *داس کااناا  مع ا  ) پروژه( 

 تاریخ دانش آموختگی           

 (31آموزش دانشگاه است.)مادهادااه دانشزو دا زمان ثبت آخری  ناره داس تاایخ دانش آموخاگ ، 

 پایان دواه است. دا 12کل حداقل معدل م اک دانش آموخاگ  برا  دواه نا  کااشماس  پیوساه و ناپیوساه داشا         
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و تحصیلات تکمیلی یمعاونت آموزش                            

         اداره کل خدمات آموزشی      

 
 تحصیل اشتغال به            

 تصت اا ازکشوا، ازکااا(اادگ ، (وم و ...(پردیس / مرکز) واحد تابعه( م  بایستت نرگونه وقفه تصیتی   )مرخیت ، خروج 

 اشاغال به تصییل به ادااه کل آموزش وپرواش ممط ه خدمت دانشزو ااسال نااید.گوان  عموان 

اا برا   اکر تاایخ شتتروع به تصیتتیلمرکز مصل تصیتتیل دانشتتزو م  بایستتت گوان  اشتتاغال به تصیتتیل با  پردیس /*

  آنها جهت صدوا حکم کااگزیم  ااسال نااید. آموزش وپرواش مصل خدمت به ادااه کلصادا و  ترم یکدانشزویان 
 

 4فرم شماره            

)خ اصتته وضتتعیت تصیتتی  ( 2(رم شتتاااه  ،نر نیاستتال تصیتتی   شتتروعپردیس / مرکز) واحد تابعه( م  بایستتت پس از 

 دانشزویان اا جهت پرداخت ح و  دانشزویان به ادااه کل آموزش و پرواش مصل خدمت آنها ااسال نااید.
 

 استعداد درخشان          

و   "با آزموناساعداد داخشان  "ذیرش دانشتزو  کااشماس  پیوساه و ناپیوساه ازطری  اساعداد داخشان  به دو صوام پ 

 امکان پذیراست. ااشدداآزمون کااشماس   "بدون آزموناساعداد داخشان  "

داخواست  6اتاام ترم از م  بایست پس   ،باشیدبدون آزمون *داصتوات  که ما اضت  اسافاده از امایازاساعداد داخشان 

قابل استتتافاده ای  امایاز ( ط ب ا(اصتتت ه پس از دانش آموخاگ  خود اا به حوزه آموزش ااائه دنید که دا صتتتوام تایید، 

 باشد.م 

پس از دانش آموخاگ  اتبه اول اا کس  کرده **داصتوات  که دا بی  دانشزویان نم واود ، نم اشاه و نم جمس خود 

حداکثر تا یک سال پس از امایاز ، م  توانید از ای  بودندا آزمون ااشد و مزاز به اناخاب اشاه و به شترط شترکت  باشتید

 د.ناائیاسافاده  دانش آموخاگ 
 

اکر شده باشد، شاا مشاول « دانشزو  ماااز» دا صوات  که دا کاانامه سبز پذیر(اه شدگان آزمون سراسر  عباام        

  تسهی ام آموزش  ویژه دانشزویان ماااز م  باشید.اسافاده از آیی  نامه 
 

 شورای موارد خاص:           

ترم(، 12اتاام ستموام مزاز تصیی   )بیش از موااد  از قبیل :م  باشتد و  حوزه اموا دانشتزوی ای  شتواا تصت نااام   

 براس  قراا م  دند.ترم، اخراج ، داخواست مهاان ترم  اا مواد 3از مشروط معدی  بیش 

 
 

 

 

 

 گزارش و پردازش های کاربردی  ویژه دانشجویان

پردازش کاربرد گزارش /  شماره 
 گزارش

 شماره
 پردازش

 ردیف

دروس قابل اخذ در هر رشتتتمط بقابا با صتتترناتتتل بر ابط ر    درصتتت   کد دروس و  فهرستتت 

درخاوص دقت ال م را  ب  با صتدا شجو بعلم جهت دا ش آبوخمگ   قابل در انت اصتت  هط 
 اخذ واحدها  ضرور  خو ش داشمط باشد.

442*   1 

اصتتت  بررصتت   قابل انتخاب ل صتتت دروس ارا ط شتتد  در هر   بصتتال محاتت ل  هط برا  دا شتتجو

پ ش   ا  دروس و م ظ م پ ش  و س ا مخاب واحد و در  م جط اصتتتتتمباد  به  ط ا   با  جهت  بت 
 ا مخاب واحد اح ح  در صابا ط گلصما  

212  2 

 3  44 بر ابط هبمگ  دا شجو د  با    با    بت  ام ) ا مخاب واحد( و مرب م )حذف و اضانط(

دا شتتتتجو  پس ا  حذف و اضتتتتانط و م ب ت ا مخاب واحد موصتتتتق صتتتتا با  برنامه هفتگی  قطعی 

 بره   
84 - 515  4 

دا شتتتجو بط ب ظور جلوگ ر  ا  حذف احمبال  درس و  ا  رو ا ط  ا هبمگ بررصتتت  ت بت ها  
 اخذ  بر  ابر در هار ابط دا شجو 

1551  5 

 6 12311  اقالعات جابع دا شجو

 7 12111  )حذف و اضانط(  بت  ام)ا مخاب واحد( و مرب م
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