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ماده  1آئین نامه:
شرایط ورود دانشجو
برخورداری از سالمت جسم و روان است.
تبصره :1
عدم برخورداری از سالمت جسمی و روانی الزم برای رشته پذیرفته شده (با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسری)

عدم اجازه تحصیل در رشته اعالم شده ،بر اساس نظر شورای پزشکی دانشگاه

ماده :3
مراجعه به آموزش جهت انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی ،در زمانی که دانشگاه اعالم می کند ،وظیفه دانشجو است.
عدم مراجعه دانشجو ،بدون اطالع و عذر موجه ،به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

دانشجویی که ترک تحصیل خود را موجه می داند ،باید قبل از پایان نیمسال ،به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد.
در صورت تایید موجه بودن در شورای آموزشی دانشگاه ،برای آن نیمسال ،مرخصی تحصیلی صادر می شود.
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تعداد واحدهای درسی الزم برای گذراندن دوره ها:
کارشناسی پیوسته:
 پرستاری134 :
 مامایی136 :
 هوشبری132 :
 اتاق عمل133 :

کارشناسی ناپیوسته65 :
در صورت داشتن نمره کمتر از  %50در درس زبان انگلیسی در آزمون سراسری ،لزوم گذراندن واحد زبان پیش دانشگاهی در نیمسال اول یا دوم
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حداکثر مجاز طول تحصیل
کارشناسی پیوسته
 6سال

کارشناسی ناپیوسته
 3سال
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حداقل و حداکثر واحد درسی الزم برای انتخاب در هر نیمسال
• حداقل 12
در هر نیمسال تحصیلی

• حد اکثر 20

تنها  4واحد از دروس گروه معارف
در صورت معدل حداقل 17
حداکثر تا  24واحد
)با نظر استاد مشاور و موافقت دانشکده(

دانشجوی مشروط
حداکثر  14واحد
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در نیمسال قبل از عرصه
مجاز به انتخاب حداکثر  24واحد
به شرط اتمام همه واحدها و عدم مشروطی

در صورت مشروطی
 20واحد
)با نظر شورای آموزش دانشکده(

و یا کمتر از  12واحد

تعداد واحدهای نیمسال تابستان
حداکثر  6واحد
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نیمسال عرصه
غیر از واحدهای عرصه

 حداکثر  5واحد درسی (تئوری و یا عملی)

به شرط حضور در کالس های درسی همراه با کارآموزی

 یک درس معرفی به استاد
-

در صورتی که دانشجو تنها یک درس تئوری یا عملی باقیمانده جهت فارغ التحصیلی داشته باشد

-

قبال درس را اخذ نموده و در کالس هایش حضور داشته ،اما در امتحانش شرکت نکرده

⁻

یا نمره قبولی کسب نکرده

⁻

عدم محدودیت واحد

در صورت نمره مردودی در درس معرفی به استاد ،لزوم انتخاب واحد در نیمسال بعد و شرکت در کالس
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حذف و اضافه
 2هفته بعد از شروع ترم

حداکثرتا  2درس

حذف اضطراری
 5هفته قبل از پایان ترم
تنها  1درس نظری یا عملی
در صورت عدم غیبت بیش از حد مجاز
و عدم مجموع واحد کمتر از 12

در صورت ارائه گواهی و تائید شورای آموزش دانشکده ،حذف کلیه واحد ها در زمان حذف اضطراری و صدور مرخصی تحصیلی
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واحدهای درسی مازاد (بیش از  20واحد و یا  14واحد)
 oفرهنگ و تمدن
 oدفاع مقدس
در صورت عدم تمایل دانشجو ،عدم ثبت نمره در کارنامه

 oآشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل
رشته پرستاری و مامایی مازاد و اجباری ،رشته هوشبری و اتاق عمل اختیاری

 oاصول و مبانی مدیریت خطر ،حوادث و بالیا
اجباری برای کلیه مقاطع

از  24واحد بیشتر نباشد
تابستان تا  8داحد
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مشروط
معدل کمتر از 12

اخراج
مشروط در  3ترم متوالی یا  4ترم متناوب

عدم گذراندن واحدهای دوره در حداکثر مدت مجاز تحصیل
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مهمانی
تغییر موقت محل تحصیل برای مدت معین ،در موارد نیاز ضروری دانشجو ،با توافق دانشگاه مبدا و مقصد
•

مشروط بر گذراندن حداقل  1نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبدا.

•

کمتر از  10واحد درسی

•

جمع واحدهای اخذ شده در دانشگاه مبدا و مقصد ،کمتر از  12و بیشتر از  20نشود.

•

در دوره کارشناسی پیوسته ،حداکثر  2نیمسال ،به صورت مهمان تمام وقت

•

تعداد واحدهای دوره مهمانی نباید از  %40کل واحدهای دوره تجاوز کند

•

حداقل نمره قبولی درس در مدت مهمانی 12 ،می باشد

•

در صورت عدم اخذ نمره قبولی ،لزوم گذراندن مجدد درس در دانشگاه مبداء

انتقالی
تغییر دایمی محل تحصیل
واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ،حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد
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معادل سازی واحدهای درسی
در مواردی که دانشجو در مقطع و یا رشته دیگری تحصیل کرده باشد

•

نمره دروس گذرانده کمتر از  12نباشد.

•

بین محتوای آموزشی دروس ،حداقل  %80اشتراک وجود داشته باشد

•

توسط مدیران گروههای آموزشی تعیین می شود.
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حذف نمره مردودی
 ⁻در صورت اخذ نمره  16و باالتر در اخذ مجدد درس مردودی (نه به دلیل تصمیم کمیته انصباطی)

 ⁻حذف نمره قبلی
 ⁻جایگزینی نمره جدید
 ⁻در مقطع کارشناسی 2 ،بار
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رعایت دروس پیش نیاز
در صورت انتخاب واحد توام درس پیش نیاز و پس نیاز و عدم اخذ نمره قبولی در درس پیش نیاز
حفظ نمره پس نیاز در کارنامه

لزوم گذراندن درس پیش نیاز در نیمسال های بعد

درس هایی که به صورت  1و2و  3ارائه می شود
در صورتیکه پیش نیاز درس  3فقط  2باشد ،عدم قبولی در درس  ،1مانعی برای اخذ واحد  3نمی باشد.
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واحدهای تربیت بدنی  1و 2
تا حد امکان ،ارائه در  2ترم مجزا
در شرایط خاص و استثنائی ،عدم ممنوعیت اخذ همزمان
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پذیرش دروس مقدماتی پرستاری گذرانده شده در دوره بهیاری
• شرکت در پیش آزمون دروس (تئوری و کارآموزی):
 ⁻اصول و مهارت های پرستاری

 ⁻بزرگساالن و سالمندی ()1
 ⁻پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه

• کسب نمره قبولی حداقل  12از 20
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کار دانشجویی
 دانشجویان کارشناسی پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری ،از نیمسال ششم
 گذراندن حداقل  75واحد
 معدل کل 14
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شرط فارغ التحصیلی
معدل کل 12
در صورت معدل کل کمتر از 12
لزوم اخذ مجدد درس هایی با نمره کمتر از ( 12تا سقف  20واحد ،طی  2نیمسال)
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خدا قوت
M.Javidpour

19

