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 های کارشناسی نامه آموزشی دورهگزیده ای از آیین

 

 
در نخستين موسسه  98-99سال تحصيلي  سراسريآزمون ضمن عرض تبريك و خير مقدم و آرزوي موفقيت براي پذيرفته شدگان 

شايان ذکر است که  .نمايدزير جلب ميمربوطه به شرح  گزيده آيين نامه به توجه پذيرفته شدگان محترم را ،آموزش عالي کشور

در نيز  ugeducation.khu.ac.irبه آدرس خوارزمي دانشگاه  مديريت خدمات آموزشيکليه ضوابط و مقررات آموزشي در سايت 

 .باشددسترس مي

 

 

 به بعد( 98)برای دانشجویان ورودی  گزیده آیین نامه کارشناسی 

است. بديهي است کليه مصوبات شوراي آموزشي نکته: خالصه آيين نامه آموزشي مقطع کارشناسي به شرح زير 

کند مالک عمل خواهد دانشگاه که موارد ديگري را به اين آيين نامه و يا ساير آيين نامه هاي پيوست اضافه مي

 بود.

 .پذير استبار امکانآموزش رايگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصيلي صرفاً يك. 5ماده 

دسات نيااوردن   رايگان، در صورت حذف غيرموجه درس به تشخيص دانشگاه ياا باه   دانشجوي مشمول آموزش تبصره.

نمره قبولي در هر درس، براي انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين آن، موظف به پرداخت هزيناه درس مطااب    

 تعرفه مصوب هيئت امناي دانشگاه است.

  

 تحصيلي حضوري الزامي است. هايحضور دانشجو در تمام جلسات کالس درسِ دوره . 6ماده 

جلسات کالس و يا در جلسه امتحان پايان نيمسال همان درس، غيبت  11/3اگر دانشجو در درسي بيش از  تبصره.

کند، نمره آن درس صفر خواهد شد. در صورتي که به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، غيبت دانشجو موجه تشخيص 

 شود. هاي آن نيمسال حذف ميداده شود، آن درسِ صفر، از مجموع درس

 

يا مدرسِ همان درس و بر اساس حضور،  هيئت علميپيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس، توسط عضو  .7ماده 

 شود. هاي کالسي و نتايج امتحانات ارزشيابي ميشرکت در فعاليت

 هاي نظري الزامي است.سبرگزاري آزمون کتبي براي درتبصره. 

 

سقف مدت مجاز تحصيل در هر دوره محدود اسات و باا اتماام سانوات مجااز، امکاان تحصايل در آن دوره از         .8ماده 

 شود.  دانشجو سلب مي

باستنناد    ، منوط به تأييد مراجاع قاانوني دانشاگاه اسات.    «در سنوات مجاز»ادامه تحصيل دانشجويِ مشروط  تبصره.

ادامه تحصتی  دانشتجویی   و خاص دانشگاه با بازگشت چنانچه کمیسیون موارد  مصوبه هیات امناء دانشگاه
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 ، موافقت نمایتد دانشتجو  یا محروم از تحصی  شدهترم مشروطی ( سهآموزشی ) که طبق آیین نامه اخراج 

 .تواند ادامه تحصی  دهدبصورت نوبت دوم )شهریه پرداز( می صرفاً

 
 نيمسال است.  8مدت مجاز تحصيل در دوره کارشناسي پيوسته  .9ماده 

 .دهد نيمسال افزايش 2مدت مجاز را حداکثر تا  دارد، اختيار تبصره. دانشگاه

 

 ها )دولتي و غيردولتي( ممنوع است.زمان دانشجوي دوره کارشناسي به شيوه حضوري در کليه دانشگاهتحصيل هم .01ماده 

شاود، تحصايل   هاي غيرحضوري که منتهي به مدرک تحصايلي ماي  زمان، در دورهتواند همکارشناسي مي . دانشجوي دوره1تبصره 

 کند.

 شود.زمان دانشجويان استعدادهاي درخشان دوره کارشناسي بر اساس مصوبات مراجع قانوني وزارت انجام مي. تحصيل هم2تبصره 
 

 واحد در هر نيمسال براي دانشجو الزامي است.  12انتخاب حداقل . 00ماده 

. در صورتي که دانشگاه به هر دليل با حذف واحدهاي درسي دانشجو موافقت کند و اين امر منجر به کاهش تعداد 1 تبصره

 شود. ميعنوان يك نيمسال کامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب واحدهاي دانشجو از حدنصاب شود، آن نيمسال به

هزينه افزايش سنوات تحصيلي طب  تعرفه مصوب هيات امنا دانشگاه از دانشجويان مشمول آموزش رايگان دريافت مي  .2تبصره 

 شود.

 در سایت آموزش قاب  دسنرس می باشد. 98-99لیست شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی برای سال تحصیلی 

 مي باشند. داراي سنوات، شبانه، مهمان و ... مطاب  آيين نامه مربوطهدانشجويان دانشجويان شهريه پرداز شامل 

 

ساعت، کارگاهي يا عملياتي  32ساعت، عملي يا آزمايشگاهي  11ميزان درسي است که مفاد آن براي هر واحد نظري . 3 تبصره

يا  در طول يك نيمسال تحصيليساعت  122ساعت و کارآموزي  18در عرصه  ساعت، کارورزي يا کار 88ميداني )بازديد علمي( 

 دوره تابستاني طب  برنامه درسي مصوب اجرا مي شود.

واحد درسي انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز  22و حداکثر  12دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل . 8 تبصره

 واحد است. 1انتخابي در دوره تابستاني 

در نيمسال  موزشيباشد، در اين صورت دانشجو با تأييد گروه آ 11يك نيمسال حداقل  اگر ميانگين نمرات دانشجويي در .5تبصره 

 واحد درسي را اخذ نمايد. 28تواند حداکثر تا تحصيلي بعد مي

واحد درسي باقي داشته باشد، به شرطي که ميانگين  28آموختگي، حداکثر چنانچه دانشجو در نيمسال آخر براي دانش .1تبصره 

 واحد اخذ نمايد. 28تواند تا باشد، مي 12 کل وي باالي

تواند واحد درسي دانش آموخته شود، با تأييد گروه آموزشي، مي 8در شرايط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  .1تبصره 

 واحدهاي مذکور را در دوره تابستاني اخذ نمايد.

نشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص گروه آموزشي، بنا به در صورتي که واحدهاي انتخابي يا واحدهاي باقيمانده دا. 8تبصره 

اين صورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال تحصيلي  واحد درسي برسد، در 12داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

تأثير همين ماده( بي 1شود، اما در مشروط شدن يا ممتاز شدن دانشجو )موضوع تبصره کامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي

و باالتر شد ممتاز محسوب  11شد مشروط نيست و اگر  12است )به عبارت ديگر، در شرايط مذکور، اگر ميانگين دانشجو کمتر از 

 .(نمي شود
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دانشاگاه،  و در صورت موافقت « در همان دانشگاه»تواند در صورت دارا بودن شرايط کارشناسي پيوسته مي دانشجوي دوره .01ماده 

 ، رشته تحصيلي خود را تغيير دهند.«سنوات مجاز باقيمانده»مشروط به امکان ادامه تحصيل در 

 

 انتقال دانشجو، در صورت تأييد دانشگاه مبداً و موافقت دانشگاه مقصد، بالمانع است. .01ماده 

ان، از غيرحضوري به نيمه حضوري و حضاوري ممناوع،   پرداز به رايگتبصره. انتقال دانشجو از دانشگاه غيردولتي به دولتي، از شهريه

 ولي عکس آن مجاز است.

تواند از يك رشته يا گرايش به رشته يا گرايش ديگر تحصيلي در همان دانشگاه تغيير رشته يا با داشتن شرايط زير مي. 1تبصره 

 گرايش دهد: 

 الف( وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در همان دانشگاه

 موافقت گروه آموزشي مبدا و مقصد و با تأييد شوراي آموزشي دانشگاهب( 

ج( کمتر نبودن نمره اکتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آموزشي ذيربط از نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آن رشته يا 

 گرايش در دانشگاه و در سال پذيرش و با تاييد سازمان سنجش آموزش کشور

 تحصيل دانشجو در گرايش جديد در سنوات مجاز باقيمانده د( امکان ادامه 

 تواند با رعايت ضوابط تغيير رشته دهد.  . دانشجو در هر دورة تحصيلي فقط يك بار مي2تبصره 

 عرض مجاز است. هاي همسازي دروس فقط در دوره. در صورت تغيير رشته، معادل3ه تبصر

هاي باالتر، از غير دولتي به دولتي، از شبانه به روزانه، از غير حضوري به نيمه به دورههاي پايين تغيير رشته از دوره. 8تبصره 

 حضوري و حضوري ممنوع است ولي بر عکس آن مجاز است.

هايي که پذيرش در آنهاا از طريا    طري  بدون آزمون مي باشد به رشتهتغيير رشته دانشجويي که پذيرش وي در دوره از . 5تبصره 

 ري صورت گرفته باشد، ممنوع است.آزمون سراس

 

دانشگاه موظف است براي هدايت تحصيلي دانشجويان از زمان پذيرش، يکاي از اعضااي هيئات علماي مارتبط باا رشاته        . 01ماده 

 تعيين و بر اساس سازوکار مصوب دانشگاه، بر نحوه عملکرد او نظارت کند.  « راهنماي آموزشي»تحصيلي دانشجو را به عنوان 

و  12شاود و حاداقل نماره قباولي در هار درس      محاسابه ماي   22نمره ارزشيابي از هر درس به صورت عددي از صفر تا . 05ماده 

باشاد  آن   12است و چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصايلي کمتار از    12ميانگين کل قابل قبول در هر نيمسال 

 نيمسال است.   3روط اعم از متوالي يا متناوب، در دوره کارشناسي پيوسته شود. سقف مجاز مشنيمسال، مشروط تلقي مي

 برگزاري آزمون کتبي براي دروس نظري الزامي است. .1تبصره 

نمرات دروس تمرين دبيري، کارآموزي و کارورزي، عمليات صحرايي، کار در عرصه و دروسي که در برنامه درسي مصوب،  .2تبصره 

ود، در صورتي که به تشخيص مدرس و تأييد گروه آموزشي مربوط، تکميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي با پروژه  ارائه مي ش

 ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي شود.

اگر دانشجو در درسي بيش از سه شانزدهم جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت کند، چنانچه . 3تبصره 

ي آموزشي دانشگاه غير موجه تشخيص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه، غيبت دانشجو به تشخيص شورا

واحد در طول نيمسال براي دانشجو الزامي نيست ولي نيمسال مذکور  12آن درس حذف مي شود. در اين صورت رعايت حد نصاب 

 به عنوان يك نيمسال کامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود.

در شرايط خاص، حذف تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست کتبي دانشجو و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه  . 8تبصره 

 قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصيلي امکان پذير است.
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ع امتحانات پايان نيمسال، اين ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شرو 1دانشجو مي تواند با رعايت مفاد تبصره  .5تبصره 

واحد  12صرفاً يك درس نظري را با تأييد گروه آموزشي حذف کند به شرط آن که تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو کمتر از 

 نشود.

واحد درسي )شامل حاداکثر   18در صورتي که دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره کارشناسي پيوسته حداقل  .06ماده 

يا باالتر  12د دروس عمومي و مابقي از ساير دروس دوره( را با نمره قباولي بگذراند و ميانگاين کل واحدهاي اخذ شده وي واح 12

تواند مدرک دوره کارداني همان رشته را دريافت کند. در غير اين صورت به چنين دانشاجويي و همچناين باه دانشاجوي     باشد، مي

ارداني و کارشناسي ناپيوسته، فقط يك گواهي، مبني بر تعداد واحدهاي گذراناده شاده داده   منصرف يا محروم از تحصيل در دوره ک

 خواهد شد.

. مدرک کارداني حسب تقاضاي مستند دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانيِ مصاوب در آن رشاته ياا مجاري باودنِ      1 تبصره

 شود.دانشگاهِ محل تحصيلِ دانشجو، صادر مي

 نکردن دانشجو در هر نيمسال تحصيلي، انصراف از تحصيل محسوب مي شود. ثبت نام. 2تبصره 

 تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل به عهده ي شوراي آموزشي دانشگاه است.. 3تبصره 

به اداره آموزش دانشگاه دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل بايد درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبي  .8تبصره 

تسليم کند. دانشجو مجاز است، فقط يکبار و تا دو ماه از تاريخ ارائه درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. در غير اين 

 صورت، پس از انقضاي اين مهلت، حکم انصراف وي از تحصيل صادر مي شود.

در  12کارشناسي پيوسته گذراندن کليه واحدهاي دوره و داشتن مياانگين کال حاداقل    مالک دانش آموختگي براي دوره. 07ماده 

 پايان دوره است. 

در صورتي که دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي براي دانش آموختگي حداکثر دو درس نظري داشته باشد، با تأييد . 1تبصره 

تواند دروس را به صورت معرفي به ( مي1ماده  3و  2هاي  گروه آموزشي و با رعايت سقف واحدهاي آن نيمسال )موضوع تبصره

 استاد در نيمسال يا دوره تابستان بگذراند.

نظري را اخذ ولي نمره قبولي کسب نکند، اما دوره عملي درس فوق را  –چنانچه دانشجويي قبالً يك درس عملي . 2 تبصره

 آن درس را به صورت معرفي به استاد اخذ نمايد. گذرانده باشد، مي تواند با رعايت مفاد اين ماده، بخش نظري

 درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.  آموختگي، زمان ثبت آخرين نمرهتاريخ دانش .08ماده 

 
 

آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و 

 غیر دولتی
 

گذرانده باشد  13در صورتي که دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي را در مؤسسه مبدأ با ميانگين کل حداقل  میهمان:. 1ماده 

)منظور از سامانه، سايت نقل و انتقال دانشجويان داخل  تواند تقاضاي دو نيمسال ميهمان شدن را از طري  سامانه ارائه نمايدمي

 سازمان امور دانشجويان است(.

حداکثر مدت ميهماني براي مقطع کارشناسي پيوسته چهار نيمسال و براي مقاطع کارداني و کارشناسي ناپيوسته دو  :0تبصره 

 باشد، ادامه وضعيت ميهماني در صورت موافقت موسسات مبدأ و مقصد تا پايان دوره بالمانع است.نيمسال تحصيلي مي

درس و چه به صورت نيمسال تحصيلي کامل بايد با تأييد به صورت تكانتخاب واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان، چه  :1تبصره 

 مؤسسه مبدأ و طب  شرايط مؤسسه مقصد باشد.
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گذراند، عيناً در کارنامه او در مؤسسه مبدأ ثبت و نمرات آنها در واحدهايي را که دانشجوي ميهمان در مؤسسه مقصد مي :1تبصره 

 شد.و منظور خواهد سال و ميانگين کل امحاسبات ميانگين نيم

 شود.هاي ميهماني توسط مؤسسه مبدأ صادر ميمدرک فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در کليه حالت :1تبصره 

ميهماني از مؤسسات غيردولتي به مؤسسات دولتي در صورت موافقت مبدأ و مقصد بالمانع ولي بالعکس آن ممنوع است.  .1ماده 

 دانشجويان نوبت دوم خواهد بود. شهريه مؤسسه مقصد براساس شهريه

 ميهماني از مؤسسات دولتي و غيردولتي به مراکز علمي کاربردي ممنوع است. .5ماده 

 باشد.اي و بالعکس بالمانع ميهاي فني و حرفهميهماني از مؤسسات غيردولتي به دانشکده .6ماده 

مؤسسات  % و براي22تحصيلي براي کليه مؤسسات دولتي نامه در هر سال سقف پذيرش دانشجوي ميهمان موضوع آيين .7ماده 

باشد. مؤسسات موظفند در صورت تطبي  درخواست % تعداد پذيرش کل دانشجويان ورودي همان سال تحصيلي مي15غيردولتي 

 الذکر با تقاضاها موافقت نمايند.نامه، تا سقف فوقمفاد اين آيين ميهماني دانشجو با

در چهار نيمسال در مقطع کارشناسي پيوسته و دو  13دانشجوي ميهمان در صورت کسب معدل کل  . میهمانی دائم:8ماده 

 تواند با موافقت مؤسسات مبدأ و مقصد ميهمان دائم شود.نيمسال در مقطع کارداني و کارشناسي ناپيوسته در مؤسسه مقصد مي

، باشد، صرفاً در پايان هر نيمسالال به مؤسسه مبدأ نميدر صورت ميهماني دائم، نيازي به مراجعه دانشجو در هر نيمس تبصره:

 کارنامه دانشجو به مؤسسه مبدأ ارسال و در پايان تحصيل با اعالم فراغت از تحصيل دانشجو توسط مؤسسه مقصد مدرک توسط

 مبدأ صادر خواهد شد. موسسه

ا نظر مؤسسه مبدأ باشد، دانشجو براي يك نيمسال در در صورتي که نظر مؤسسه مقصد در مورد ميهماني يا انتقال مغاير ب .9ماده 

مراتب را کتباً  ،مؤسسه مقصد ميهمان شده و مؤسسه مقصد موظف است حداکثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي دانشجوي ميهمان

نشجو ابالغ نمايد، در به مؤسسه مبدأ اعالم و هماهنگي الزم را براي رفع اختالف نظر بين دو مؤسسه معمول و نتيجه نهايي را به دا

 غيراينصورت مالک، اظهارنظر مؤسسه مبدأ خواهد بود.

 در شرايط برابر، اولويت ميهمان شدن با متقاضياني است که حداقل داراي يکي از شرايط زير باشد: .01ماده 

 الف( دانشجوي دختر

زمان دانشجويي به طوري که عمالً منجر به سرپرستي ب( فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده و يا از کارافتادگي پدر و مادر در 

 خانواده توسط دانشجو شده و يا دانشجو به تشخيص مراجع قانوني کفيل خانواده شناخته شود.

 العالج و العالج دانشجو به تأييد مراجع ذيصالحج( بيماري خاص، صعب

 باشند.از زمان دانشجويي تحت حمايت سازمان بهزيستي ميد( معلوليت مؤثر در زمان دانشجويي و يا دانشجويان معلولي که قبل 

ها( ازدواج دانشجوي دختر )در زمان دانشجويي( در صورتي که محل اشتغال دائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج در نزديکترين 

 محل به مؤسسه مقصد باشد.

 تشخيص مراجع ذيصالح باشند.و( در مواردي که يکي از والدين داراي شرايط خاص و يا بيماري خاص به 

 محل به مؤسسه مقصد باشد. تريندانشجويان خانم متأهل داراي فرزند در صورتي که محل اشتغال دائم همسر دانشجو در نزديكز( 

 ح( دانشجويان تحت پوشش کميته امداد

 ت( دانشجوي پسر متأهل )ازدواج بعد از قبولي( که همسر وي نيز دانشجو باشد.

 توانند بدون لحاظ شرايط فوق براي ميهماني دانشجو اقدام نمايند.تشخيص، مؤسسات ميحسب  تبصره:

 

 ج: اننقال
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هاي همان سال و همان انتقال دانشجو به مؤسسه ديگر مشروط به کسب معدل باالتر از ميانگين معدل دانشجويان ورودي. 00ماده 

براي مقطع کارشناسي پيوسته و دو نيمسال براي مقاطع کارداني و رشته در مؤسسه مقصد در مدت حداقل چهار نيمسال ميهماني 

 باشد.کارشناسي ناپيوسته و موافقت مبدأ و مقصد مي

الساب  و خارج از سامانه تعيين شده تقاضاي خود را به توانند کما فيدانشجويان متقاضي انتقال توأم با تغيير رشته مي تبصره:

نامه آموزشي و شوراي بررسي موارد خاص با موافقت مبدأ و مقصد انتقال از شرايط، مطاب  آيينمؤسسه مبدأ ارائه تا در صورت احر

 توأم با تغيير رشته آنها انجام شود.

هاي هاي روزانه و شبانه، از غيردولتي به دولتي و از غيردولتي به دانشکدهنور به دورهانتقال از دوره شبانه به روزانه، از پيام .01ماده 

 باشد.اي و مراکز علمي کاربردي ممنوع ميو حرفهفني 

 اي به مؤسسات غيردولتي بالمانع است.هاي فني و حرفهانتقال از دانشکده .01ماده 

 نور و مؤسسات غيردولتي بالمانع است.انتقال از مؤسسات دولتي به مراکز پيام .01ماده 

دانشجو براي تشکيل کالس در مؤسسه مبدأ به عنوان ميهمان و يا  دانشجوياني که به دليل عدم حدنصاب الزم تعداد .05ماده 

 باشند.شوند، از پرداخت هرگونه شهريه ثابت و متغير به مؤسسه مبدأ معاف ميانتقال به مؤسسات ديگر معرفي مي

 

 د: شهریه

موسسه دانشجويان دوره روزانه در دوران ميهماني و انتقال ملزم به پرداخت شهريه مطاب  تعرفه دانشجويان نوبت دوم به  .07ماده 

 باشند.مقصد مي

مقصد از پرداخت شهريه موسسه دانشجويان دوره روزانه متقاضي انتقال در صورت دارا بودن نمره قبولي دوره روزانه در  تبصره:

 باشند.معاف مي

مبدأ و کل شهريه موسسه دانشجويان نوبت دوم در طول دوره ميهماني مبنا و ميهماني، ملزم به پرداخت شهريه ثابت به  .08ده ما

 باشند.مقصد ميموسسه ثابت و متغير به 

)متناسب هاي ميهماني ملزم به پرداخت شهريه ثابت و متغير دانشجويان مؤسسات غيردولتي در طول دوره در کليه حالت .09ماده 

 باشند.با واحدهاي اخذ شده در مقصد( به مؤسسه مبدأ و پرداخت شهريه متغير به مؤسسه مقصد مي
 

 نکات مهم آموزشی

و باالتر باشد يا دانشجوي ترم  11تواند انتخاب کند، مگر آن که معدل ترم قبل وي واحد نمي 22دانشجو در حالت عادي بيش از  -

واحد انتخاب  28حداکثر  گروه آموزشي تاتواند با نظر ميدانشجو در آن صورت  .داشته باشد واحد باقي مانده 28آخر که فقط 

 کند.

نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت نامباشد در غيراين 12ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد کمتر از  -

 صورت مشروط خواهد بود.

 واحد انتخاب کند. 18 تواند بيشتر ازدانشجوي مشروط نمي -

 ا ساعت امتحاني دارند، ممنوع است.واحد دروسي که تداخل ساعت کالسي بانتخاب  -

دانشجويي که به هر دليل در موقع مقرر انتخاب واحد نکند، ح  ادامه تحصيل در آن نيمسال را ندارد و در صورت ارائه داليل  -

آن نيمسال براي وي مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات صادر مثبت که مورد پذيرش شوراي آموزشي دانشگاه قرار گيرد 

 شود.مي
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شود. فقط يك درس تئوري، پس از تأييد استاد درس، گروه و حذف اضطراري پنج هفته مانده به پايان نيمسال انجام مي -

 آن درس باشد.مجموع ساعات  سه شانزدهمدانشکده، قابل حذف است. ضمناً نبايد غيبت دانشجو در آن درس بيش از  

 شوند.نفر باشد حذف مي 22هاي تئوري که تعداد دانشجويان آن کمتر از درس -

 شود.صورت برابر مقررات با او رفتار ميواحد انتخاب کند، در غير اين 12تواند کمتر از دانشجو نمي -

 وجه قابل تغيير نيست.نمره پس از آن که ثبت شد، به هيچ -

 شود و ح  ادامه تحصيل ندارد.بدون کسب اجازه از دانشگاه، منصرف از تحصيل محسوب ميدانشجو در صورت ترک تحصيل،  -

مجموع ساعات آن سه شانزدهم حضور دانشجو در تمام جلسات دروس الزامي است، اگر ساعات غيبت دانشجو در هر درس از  -

 درس تجاوز کند، نمره دانشجو در آن درس صفر است.

 صورت با او برابر مقررات رفتار خواهد شد.نياز است، در غير ايننياز و همزم به رعايت دروس پيشدانشجو هنگام انتخاب واحد مل -

دانشجويي که به علت بيماري در جلسه امتحان درس شرکت نکرده است بايد بالفاصله به بهداري دانشگاه مراجعه نمايد و اگر به  -

ساعت به بهداري دانشگاه مراجعه و نسبت  28م است حداکثر ظرف مدت مراکز درماني خارج از دانشگاه مراجعه نموده است، الز

 به تأييد گواهي پزشك معالج خود اقدام نمايد.

واحد گذرانده است به گروه آموزشي مربوط مراجعه و نسبت به تطبي  واحدهاي گذرانده و  122الزم است دانشجويي که حداقل  -

 دام نمايد.باقي مانده خود با سرفصل دروس رشته مربوط اق

بايست تا پايان تحصيل شهريه پرداخت چنانچه کميسيون موارد خاص به دانشجوي مشروط اجازه تحصيل بدهد، دانشجو مي -

 کند.

 به طور همزمان در يك نيمسال تحصيلي مجاز نيست. 2و  1و انديشه اسالمي  2و  1بدني انتخاب درس تربيت -

اضافه از واحدهاي انتخاب پرينت تهيه کنند، آن گاه واحدهاي انتخابي را  دانشجويان پس از انتخاب واحد و پس از حذف و -

ربط نسبت به رفع آن اقدام نمايند. در دانشکده ذيکنترل کنند، چنانچه مغايرتي مشاهده شد سريعاً از طري  گروه آموزشي و 

 صورت اهمال، دانشجو مسئول عواقب آن خواهد بود.

 

 

 دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه خوارزمیآیین نامه کهاد ویژه 
نياز دانشجويان به آموزش مهارتهايي که توان اشتغال پذيري آنها را افزايش دهد از يك سو و تعامل بين رشته ها از سوي ديگر  -

هاي تهاين ضرورت را براي دانشجويان ايجاد کرده است که عالوه بر فراگيري عمي  يك رشته تخصصي، از مباني و فنون رش

تحصيلي ديگر نيز آگاهي داشته باشند. با توجه به ظرفيت دانشگاه خوارزمي به عنوان دانشگاه مادر در استان البرز، تنوع و 

آموختگان اين تاواند تاثير به سازايي در توانمند سازي دانشها ميها و دروس قابل ارائه، اجراي اين دورهگستردگي رشته

 هاي کسب و کار، کارآفريني و پاسخگويي به نيازهاي تخصصي جامعه داشته باشد.دانشاگاه در ايجااد محيط

 . هدف0ماده 

هاي هاي الزم در يکي از رشتهدر راستاي تشوي  دانشجويان واجد شرايط مندرج در اين آيين نامه، فراگيري دانش و مهارت

دوره با رعايت مفاد آن و طي مراحل مندرج، از ابتداي سال اي، با طي دوره کهاد فراهم خواهد شد. اين مرتبط بصورت بين رشته

 هاي کارشناسي دانشگاه خوارزمي قابل اجرا است.براي کليه رشته 1391ا98تحصيلي 

 . تعاریف1ماده 

شود که دانشجو / دانشجويان آن دوره متقاضي شرکت در دوره هاي کارشناسي داير دانشگاه اطالق ميدوره اصلي: يکي از دوره -

 هاد باشند. ک
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ها براي آشنايي دانشجويان واحد است که توسط يکي از گروهها / دانشکده 28دوره کهاد:  دوره آموزشي کوتاه مدت با حداکثر  -

 شود. نامه با آن رشته ارائه ميهاي مشمول اين آيينساير رشته

 شود.نشکده محسوب ميدانشکده / گروه اصلي: دانشکده يا گروهي است که دانشجو مقطع کارشناسي آن دا -

 نمايد.دانشکده / گروه ميزبان: دانشکده يا گروهي است که دوره کهاد را ارائه مي -

 : برنامه آموزشی دوره کهاد1ماده 

واحد است که توسط دانشکده يا گروه ميزبان از بين دروس دوره يا  28و حداکثر  18برنامه آموزشي هر دوره مشتمل بر حداقل  -

واحد باشد که  28تواند بيش از شود. تعداد واحد دروس پيشنهادي هر دوره ميي داير در آن واحد انتخاب ميهاي کارشناسدوره

دانشجو متناسب با رشته اصلي خود و با تاييد معاون آموزشي دانشکده ميزبان، موظف به اخذ حداقل تعداد واحدهاي مصوب 

 براي دريافت گواهي طي دوره است. 

 دوره  : نحوه ایجاد1ماده 

را تکميل و براي تصويب به شوراي آموزشي « فرم تعريف دوره»براي ايجاد دوره کهاد الزم است گروه يا دانشکده ميزبان  -

دانشکده مربوطه ارائه نمايد. پس از تصويب دوره در شوراي مزبور، برنامه آموزشي دوره براي به شوراي آموزشي دانشگاه ارسال 

 مه آموزشي دوره، دانشجويان واجد شرايط پذيرش دوره، امکان شرکت در دوره را خواهند داشت. گردد. بعد از تاييد برنامي

 : شرایط پذیرش دوره 5ماده

توانند درخواست خود را واحد مي 28ا دانشجويان مقطع کارشناسي پس از پايان نيمسال دوم تحصيل و گذراندن حداقل 1ا5 -

 هاي کهاد به معاونت آموزشي دانشکده خود ارائه نمايند. براي شرکت در يکي از دوره

ا ميانگين کل دانشجو در زمان ارائه درخواست پذيرش، نبايد کمتر از ميانگين معدل دانشجويان دانشکده مربوط باشد. در 2ا5 -

 باشد.  18هر صورت معدل دانشجو  نبايد کمتر از 

 هاي ما قبل مشروط شده باشد. چ يك از نيمسالا در زمان ارائه درخواست، دانشجو نبايد در هي3ا5 -

 هر دانشجو در مدت تحصيل خود فقط امکان ارائه درخواست براي طي يك دوره کهاد را دارد. _8ا5 -

 ا آخرين نيمسال مجاز براي ارائه پذيرش در دوره کهاد، پايان نيمسال چهارم است. 5ا5 -

مبدا و مقصد با هماهنگي مديريت خدمات آموزشي دانشگاه بررسي مي درخواست دانشجويان در شوراي آموزشي دانشکده  -5-1 -

 گردد.

شود، واحدهاي دوره کهاد بايستي قبل هايي که پايان نامه جزو واحدهاي اجباري دوره تحصيل محسوب ميا در مورد رشته1ا5 -

 نامه به اتمام برسد.  از دفاع از پايان

 مقررات آموزشی دوره -6ماده 

تابع آيين نامه هاي آموزشي دوره در رشته اصلي حداقل و حداکثر تعداد واحدهاي اخذ شده در هر نيمسال توسط دانشجو  -1-1 -

 کارشناسي است.

واحد اصلي خود انتخاب  12واحد از دروس کهاد را به شرط اخذ حداقل  1تا  3دانشجو در هر نيمسال مي تواند بين  -1-2 -

 درس از ميان دروس دوره کهاد عالوه بر سقف مجاز با تاييد دانشکده رشته اصلي بالمانع است.نمايد. در هر نيمسال اخذ يك 

اخذ واحد هاي دوره مشمول پرداخت شهريه متغير دروس کارشناسي مطاب  مصوبات هيات امنا دانشگاه )در زمان اخذ  -1-3 -

انشجو از پرداخت شهريه دروس دوره کهاد اخذ شده و يا باالتر باشد د 11درس( مي باشد. در صورتي که ميانگين کل دانشجو 

 در نيمسال بعدي معاف خواهد بود.

اخذ دروس دوره با استفاده از ضوابط تك درس و مهماني مجاز نيست. دانشجو موظف است دروس دوره را در سقف  -1-8 -

 سنوات مجاز دوره اصلي و با ثبت نام در نيمسال عادي اخذ نمايد.
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ذ شده دوره در ميانگين نيمسال اخذ دروس مزبور همچنين ميانگين کل دانشجو تاثيري نخواهد داشت. و نمرات دروس اخ -1-5 -

به عنوان دروس دوره کهاد در کارنامه تحصيلي دانشجويان با کد خاص دوره درج خواهد شد. دروس اين دوره جايگزين دروس 

 اختياري دوره اصلي دانشجو نمي شود.

نيمسال  12شود و يا سنوات او از  18نيمسال تحصيلي دانشجو بعد از پذيرش در دوره کهاد کمتر از چنانچه ميانگين يك  -1-1 -

 بيشتر شود گواهي دوره کهاد براي دانشجوي مزبور صادر نمي شود.

 نامه آموزشي دوره اصلي است.حداکثر سنوات مجاز تحصيل دانشجو در دانشگاه در رشته اصلي و اين دوره مطاب  آيين -1-1 -

 تمديد سنوات مازاد صرفا براي تحصيل در دوره کهاد مجاز نيست.

دانشجويي که در دوره کهاد شرکت کرده است، مشمول تمامي مقررات آموزشي جاري دانشگاه در دوره اصلي خود خواهد  -1-8 -

ساير موارد ايجاد نخواهد بود و تفاوتي در اجراي مقررات آموزشي اعم از اخذ واحد، نحوه برخورد با غيبت، مشروطي، سنوات و 

 شد.

 ارائه درخواست براي تغيير از يك دوره کهاد به دوره مشابه ديگر مجاز نيست.  -1-9 -

 دریافت گواهی دوره -7ماده 

دانشجو پس از اخذ و گذراندن کليه واحد هاي موظف رشته اصلي، درصورتي که دروس مشخص شده دوره کهاد را با  -1-1 -

موفقيت گذرانده باشد، مي تواند بعداز اتمام فرايند دانش آموختگي خود، درخواست اخذ گواهي دوره کهاد نمايد. اين گواهي با 

 دانشگاه صادر مي شود.مدير آموزش امضاي 

عنوان گواهي دوره کهاد، يکسان با عنوان دوره اصلي در دانشکده ميزبان خواهد بود که با پيشوند گواهي دوره کهاد در  -1-2 -

 عنوان گواهي، از عنوان مدارک دوره اصلي در دانشکده ميزبان متمايز خواهد شد.

توانند از ميان متقاضيان واجد ه کهاد ميدر صورت موافقت دانشکده مجري دوره کهاد و تاييد دانشگاه، دانشجويان دور -1-3 -

هاي مرکز آموزش هاي آزاد شرايط شاغل به تحصيل يا دانش آموخته دوره کارشناسي ساير دانشگاه هاي دولتي و در قالب دوره

 مطاب  مصوبات هيات امنا دانشگاه )در زمان اخذ درس( مي باشد.انتخاب گردند. 

ده جماده )شامل ه 1نامه در اين آيينو مفاد  29/23/91ارزمي در جلسه دانشگاه مورخ کليات اجراي طرح کهاد در دانشگاه خو -

. قابل اجرا است 91-98و از نيمسال اول سال تحصيلي  به تصويب رسيد 21/28/91 مورخ دانشگاه بند( در شوراي آموزشي

ره کارشناسي پيوسته دانشگاه مرجع و نامه دودرخصوص مواردي که در آيين نامه به صراحت بيان نشده است، مقررات آيين

 گيري خواهد بود.مالک تصميم

 

 ممتازنامه تسهیالت آموزشی ویژه دانشجویان آیین
 1/9/1315مورخ  381نامه تشکيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان آموزش عالي مصوب جلسه آيين 2ماده  2در اجراي بند 

برقراري تسهيالت ويژه آموزشي براي دانشجويان ممتاز در مقطع تحصيلي کارشناسي شوراي عالي انقالب فرهنگي و به منظور 

 شود.نامه تدوين و به مورد اجراء گذاشته مياي )پزشکي و دامپزشکي( اين آيينارشد پيوسته و دکتراي حرفه

 مند شوند، عبارت اند از:نامه بهرهتوانند از مزاياي اين آييندانشجوياني که مي .0ماده 

 الف( برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش کشور

آموزي کشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش )موضوع مصوبات شوراي عالي انقالب ب( برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش

 «(ها بدون شرکت در آزمون سراسريآموزان برگزيده در دانشگاهپذيرش دانش»فرهنگي با عنوان 

 هاي علمي و صنعتي ايرانهاي خوارزمي با معرفي سازمان پژوهشرگزيدگان جشنوارهج( ب
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ها در آزمون سراسري حداقل برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الف، کساني هستند که مجموع نمرات اکتسابي آن :0تبصره 

 .دو و نيم انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه آزمايشي مربوط باالتر باشد

هاي استثنايي به تشخيص گروه دانشجوياني که فاقد شرايط مذکور در بندهاي الف تا ج باشند اما به دليل داشتن ويژگي :1تبصره 

شوند تا پس از آموزشي مربوط و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه دانشجوي ممتاز شناخته شوند، از سوي دانشگاه به شورا معرفي مي

 مند گردند.نامه بهرهنند از مزاياي اين آيينبررسي و تأييد شورا بتوا

دار انجام کليه امور مربوط به استعدادهاي درخشان در آن دانشگاه است و در ها معاونت آموزشي عهدهدر هر يك از دانشگاه .1ماده 

 اقدام نمايد. تواند نسبت به تأسيس دفتر ويژه استعدادهاي درخشان در حوزه معاونت آموزشيصورت ضرورت، دانشگاه مي

علمي داراي مرتبه هاي آموزشي و پژوهشي دانشجوي ممتاز، دانشگاه يکي از اعضاي هيأتبراي نظارت بر فعاليت .1ماده 

 نمايد.استادياري و باالتر را به عنوان استاد مشاور وي تعيين مي

 شود.الزحمه استاد مشاور به نحو مقتضي توسط دانشگاه تعيين و پرداخت ميح  تبصره:

تواند برخي از دروس عمومي و پايه را بنا به پيشنهاد استاد مشاور و تأييد مديرگروه آموزشي مربوط، مي ممتازدانشجوي  .1ماده 

بدون شرکت در کالس، در ابتداي نيمسال تحصيلي امتحان دهد. اين دروس جزو حد نصاب واحدهاي دانشجو در آن نيمسال 

 گردد.تحصيلي منظور نمي

تواند با تأييد استاد مشاور، برخي از دروس مورد عالقه خود را با معرفي دانشکده محل تحصيل خود در مي ممتازدانشجوي  .5ماده 

ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موظف به ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي به دانشکده يا دانشگاه ديگري بگذراند. دانشگاه

 اين دانشجويان هستند.

تواند برخي از دروس اصلي و تخصصي ا به تشخيص استاد مشاور و تأييد مديرگروه آموزشي مربوط، دانشجوي ممتاز ميبن .6ماده 

 را به طور اختصاصي زيرنظر استاد مربوط بدون حضور در کالس بگذراند.

کالس ويژه با تعداد کمتر از  حث جديد علمي به دانشجويان ممتاز، نسبت به تشکيلتواند به منظور آموزش مباشگاه ميدان .7ماده 

 حد نصاب براي آنان اقدام نمايد.

هاي ويژه آموزش زبان به منظور استفاده مطلوب دانشجويان ممتاز از متون خارجي، دانشگاه نسبت به برگزاري کالس .8ماده 

 خارجي براي اين دانشجويان اقدام نمايد.

 واحد درسي انتخاب کند. 21ند با تأييد استاد مشاور، حداکثر تا توادر هر نيمسال تحصيلي ميممتاز دانشجوي  .9ماده 

هاي آموزشي داخلي هاي علمي و کارگاهدر کنفرانس ممتازدانشگاه موظف است تمهيدات الزم را براي شرکت دانشجويان  .01ماده 

 را فراهم نمايد.

-دانشگاه در اختصاص امکاناتي مانند بورس تحصيلي، کمك هزينه تحصيلي، خوابگاه، بن خريد کتاب، استفاده از کتابخانه .00ماده 

 ها و ... بايد براي دانشجويان ممتاز تسهيالت ويژه قائل شود.ها، آزمايشگاه

نامه تواند از تسهيالت اين آيينر باشد، او نميکمت 11چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال متوالي يا متناوب از  .01ماده 

 استفاده کند، در اين صورت مطاب  مقررات معمول به تحصيل خود ادامه خواهد داد.

رساني، ها حسب مورد، براي استفاده دانشجويان ممتاز از امکانات مراکز اطالعوزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه .01ماده 

 دارند.پژوهان جوان و ... اقدامات الزم را معمول مياشگاه دانشمؤسسات پژوهشي، ب

ها به اي را به نسبت تعداد دانشجويان ممتاز دانشگاهوزارت علوم، تحقيقات و فناوري از محل اعتبارات متمرکز خود بودجه .01ماده 

 دهد.ها اختصاص ميآن

شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي به  5/11/1315رخ تبصره در جلسه مو 8ماده و  11نامه دراين آيين .05ماده 

 تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.



11 

 

 

 نگان رتبه اول کارشناسیخآمودانشسراسری کارشناسی ارشد تسهیالت تقسیم رتبه کنکور 

آموخته شوند و در کنکور سراسري کارشناسي نيمسال دانش  8دانشجويان رتبه اولي مقطع کارشناسي که تا پايان نکنه مهم: 

ارشد مجاز به انتخاب رشته شوند، مي توانند نسبت به پر کردن فرم مخصوص دانشجويان فارغ التحصيلي رتبه اول که در انتهاي 

اه تا سري وجود دارد و تحويل آن به کارشناس استعدادهاي درخشان دانشگ راهنماي انتخاب رشته کنکور سرا 2دفترچه شماره 

 پايان تيرماه اقدام نمايند. در اين صورت رتبه کنکور آنها با توجه به رشته مربوطه تقسيم خواهد شد. 

 دانشجويان رتبه اول مي توانند فقط يك بار از اين تسهيالت بهرمند شوند. .1-1

از اين سهميه آموختگي محفوظ بماند )چنانچه دانشجو در سال اول تواند تا يك سال بعد از دانشاين سهميه مي .1-2

 تواند براي سال بعد از اين تسهيالت بهرمند شود(.استفاده نکند، مي
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 نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشدآیین

ي شورا 11/8/1393نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد مصوب جلسه مورخ آيين

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي اطالع و اجرا در  5/5/93مورخ  11988/21هدايت استعدادهاي درخشان و ابالغيه شماره 

 ابالغ مي شود. 1391 -98حصيلي ها و موسسه هاي آموزش عالي مشمول، از سال تدانشگاه

 هاي سطح يك و دو ايندانشگاهوزارت علوم تحقيقات و فناوري به  11/12/1391مورخ  299518/2مطاب  مصوبه شماره : 0ماده 

محل تحصيل را به  –درصد از ظرفيت دوره روزانه کارشناسي ارشد خود در هر رشته  چهلحداکثر  شود تا به ميزانداده مياختيار 

دانشجويان دوره کارشناسي  پيوسته )مجموعه روزانه و شبانه( به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون و با رعايت شرايط زير 

 د:ناختصاص ده

 د درسي به لحاظ ميانگين کل جزء پانزدهنيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل سه چهارم کل واح 1پس از دانشجويان بايد . 1-1

 درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشد.

 آموخته شود.. حداکثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانش1-2

 پذير است. براي يك بار امکان آموختگي و صرفاً. پذيرش براي سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش1-3

 پذير است.تائيد شوراي آموزشي دانشگاه امکانهاي تحصيلي مرتبط به تشخيص گروه آموزشي و . پذيرش در رشته1-8

 . احراز شرايط اختصاصي دانشگاه.1-5

آموخته شوند و به لحاظ ميانگين کل در دانشگاه اختيار دارد متقاضياني را که در طول شش نيمسال تحصيلي دانش: 0تبصره 

صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش بدون آزمون در دوره  مقايسه با دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود جزء ده درصد برتر باشند، به

 کارشناسي ارشد همان سال پذيرش کند.

درصد برتر دانشجويان حائز شرايط اين ماده، به دليل انصراف يا عدم تقاضا، از تسهيالت مربوط استفاده  پانزدهچنانچه  :1تبصره 

صورت دانشگاه مجاز به جايگزيني صرفا ده درصد نشد، در ايناي تکميل درصد دوره کارشناسي ارشد رشته چهلنکردند يا ظرفيت 

 باشد.بعدي همان دانشگاه، با اولويت رتبه متقاضيان در آن رشته مي

دانشگاه اختيار دارد درخواست دانشجوياني که طول مدت تحصيلشان به داليلي خارج از اختيار خود )مانند بيماري،  :1تبصره 

ا به دليل زايمان(، حداکثر دو نيمسال تحصيلي بيش از مدت مجاز مذکور در اين آيين نامه بشود را ماموريت والدين يا همسر و ي

 پس از تاييد کميسيون موارد خاص دانشگاه محل تحصيل، براي استفاده از تسهيالت اين آيين نامه بررسي کند.

دانشجويي را براي ورود به همان رشته يا  -المپيادهاي علميهاي اول تا پانزدهم نهايي دانشگاه اختيار دارد برگزيدگان رتبه :1ماده 

هاي مرتبط به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت، با ارائه معرفي نامه از دبيرخانه المپياد، به صورت مازاد بر رشته

 ظرفيت با آزمون پذيرش کند. 

 اين آيين نامه، مجاز نيست. تغيير رشته يا محل تحصيل افراد پذيرش شده بر اساس: 1ماده 

 به. باشدمي عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه غيرانتفاعي و روزانه هايدوره براي فقط هانامهآيين اين طري  از پذيرش :1ماده 

 نوبت هايدوره در دولتي دانشگاههاي مجازي، غيرانتفاعي کاربردي، – علمي اسالمي، آزاد نور، پيام هايدانشگاه در ديگر عبارت

 براي مذکور هاينامهآيين از استفاده به مجاز محور پژوهش و( خودگردان) المللبين هايپرديس ،(مجازي) الکترونيکي دوم،
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 دانشگاه موافقت صورت در شده ذکر هايدوره التحصيالنفارغ پذيرش براي منعي .نيستند درخشان استعداد آزمون بدون پذيرش

 .ندارد وجود( باشندمي غيرانتفاعي و روزانه هايدوره در پذيرش اخذ به مجاز تنها) پذيرنده

بار تا اول شهريور ماه هر سال نسبت به پذيرش تواند با رعايت شرايط مندرج در اين آيين نامه، فقط يكدانشگاه مي :5ماده 

براي تأييد صالحيت عمومي به سازمان حائزين شرايط اقدام نمايد. اسامي پذيرفته شدگان بايد توسط معاون آموزشي دانشگاه 

 نام منوط به تاييد سازمان مذکور است. سنجش ارسال شود و قطعي شدن ثبت

مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه و هرگونه پاسخگويي قانوني مرتبط با آن بر عهده دانشگاه پذيرنده است و نظارت بر : 6ماده 

 مفاد آن بر عهده معاونت آموزشي وزارت خواهد بود.اجرا به عهده سازمان سنجش و شرح و تفسير 

به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي  11/8/1393اين آيين نامه مشتمل بر يك مقدمه، هفت ماده و سه تبصره در تاريخ  :7ماده 

براي ورود به مقاطع آيين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي "درخشان در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و جايگزين 

( و تمام مصوبات مربوط به پذيرش بدون آزمون برگزيدگان علمي در دوره 2/3/91/و مورخ 22358)ابالغيه شماره  "تحصيلي باالتر

 الزم االجراست. 1398-95ل تحصيلي شود و براي پذيرش دانشجو از ساکارشناسي ارشد مي

 

 بنیاد ملی نخبگان 

تهران نيز هر ساله فراخواني جهت بهره مندي از جوايز تحصيلي در قالب اطالعيه اي از طري  وبگاه بنياد بنياد ملي نخبگان استان 

ارائه مي نمايد. دانشجويان مي توانند با مراجعه به اين وبگاه ضمن مشاهده  tehran.bmn.ir ملي نخبگان استان تهران به نشاني

 آگاهي يابند. اطالعيه مذکور از ساير اخبار و اطالعات مرتبط 

 

 راهنمای استفاده از سیستم گلستان

 جهت استفاده از سيستم جامع دانشگاهي گلستان لطفا ازدانشجويان عزيز از دو طري  ميتوانيد وارد سيستم گلستان شويد )

Internet Explorer 10 به باال استفاده نمائيد:) 

 آموزش وارد سامانه گلستان شويد.( شده  و در زير منوي www.hu.ac.irخوارزمي ) وارد سايت -1

 مستقيم وارد سيتم گلستان شويد. golestan.khu.ac.irيا اين که از طري  آدرس  -2

( و رمز ورود به ماره داوطلبي خود را وارد نماييدبجاي * بايستي ش)  khu981******نام کاربري دانشجويان ورودي جديد 

 سيستم شماره ملي مي باشد.

 مهم:

اين عدد براي ورودي هاي جديد سال  1398نشانه سال ورود شما ميباشد که براي مثال در سال  911است اين سالالزم به ذکر 

 تغيير خواهد يافت. 981به  98

 پس از ورود براي تکميل مدارک خود وارد قسمت پذيرش غيرحضوري شويد:
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و از اين تاريخ به بعد نام کاربري شما همين شماره  ودهشماره دانشجویی خود را یادداشت نمبعد از اتمام ثبت نام غير حضوري 

 دانشجويي و رمز ورودتان همان کدملي ميباشد.

 مهم:

 خود را مي توانيد از منوي اطالعات جامع دانشجو مشاهده کنيد.در زمينه نمرات و وضعيت تحصيلي  کليه اطالعات

استفاده کنيد،  122ارائه به مرکز خاصي داشتيد، ميتوانيد از گزارش  در هر زماني اگر احتياج به ريزنمرات بدون مهر و امضاء براي

در  13و  18و براي دريافت گزارش انتخاب واحد از گزارش هاي  828همچنين براي دريافت گزارش برنامه امتحاني از گزارش 

 زمان امتحانات استفاده کنيد.

 هاي دانشجو شهريه خود را پرداخت نمائيد.ير منوي پرداخت، زر بوديد مي توانيد از منوي شهريهاگر به هر دليلي بدهکا
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در نيمسال اول دانشگاه براي دانشجو انتخاب واحد انجام خواهد داد ولي از ترم دوم به بعد خود دانشجو بايستي انتخاب واحد  

 انجام دهد و اين کار از منوي ثبت نام و زير منوي ثبت نام اصلي صورت ميگيرد:

 

 

 

 حذف و اضافه نيز بايستي از منوي ثبت نام ، ترميم و زير منوي ترميم استفاده نمائيد. در زمان
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کارت ، درخواست فارغ النحصیلیو ... ،  تمدید سنوات، مرخصیبراي کليه درخواستهاي مشکالت آموزشي اعم از 

 بايستي از منوي پيشخوان خدمت استفاده نمائيد. دانشجویی

 مهم:

 (Epolice.ir) سامانه درگاه خدمات الکنرونیک دانشجويان مشمول سربازي که درخواست خروج از کشور دارند بايستي وارد 

 شده و در قسمت وظيفه عمومي درخواست خروج از کشور خود را ثبت نمايند.

 

 مهم:

 ما و همچنين صفحه اصلي برنامه بنا به هر دليلي کارشناسان سيستم گلستان اطالعيه هايي را روي صفحه اصلي اکانت ش

گلستان بارگذاري ميکنند، از اين رو الزم است بطور متوالي وارد سيستم خود شده و اگر اطالعيه اي وجود دارد آن را 

 کامال مطالعه کنيد.

  نيز از دانشجويان درخواست اشتغال به تحصيل خود را تا اطالع ثانوي از مسير ذيل ثبت نمائيد و به زودي اين درخواست

 پيشخوان خدمت انجام خواهد شد:

 

 مهم:

 دانشکده خود مراجعه نمائيد. آموزش به کارشناس دانشجويان عزيز براي تغيير رمز ورود خود حتماً

 

 

 

 


