بسمه تعالی
راهنمای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود-ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ﻫﻨﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﻰ
*

از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽﻫﻨﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

*

بخش اول :ثبت نام
ضمن عرض خيرمقدم به دانشجويان ورودي جديد ،ثبت نام از پذيرفته شدگان صرفا به صورت اينترنتي انجام می شود .پذيرفته شدگان
الزم است اسکن مدارک زير را در زمان ثبت نام اينترنتی به همراه داشته باشند .بعداز تکميل اطالعات در سامانه پذيرش دانشجويان جديد
و پرداخت شهريه علی الحساب ،کارشناس رشته مدارک شما را بررسی و سپس تاييد می نمايد در آخر انتخاب واحد به صورت غيرحضوري
توسط موسسه انجام شده و پيامکی حاوي کد دانشجويی دريافت خواهيد کرد .جهت اطالع از برنامه درسی فرم تثبیت انتخاب واحد را از
ميزکار خود دريافت نماييد.
تذکر :نام کاربري جهت ورود به سامانه جامع آموزش شماره دانشجويی و رمز عبور کد ملی دانشجو می باشد.
بخش دوم :ارسال اصل مدرک تحصیلي پايه

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺑﺎن ﻣﺎه  1399ﻓﺮﺻﺖ دارﯾﺪ ﺗﺎ اﺻﻞ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ آدرس ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش

ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻨﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﻰ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺻﻮل اﺻﻞ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،رﺳﯿﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ در

ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺻﻞ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﺧﺘﻼﻟﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺳﺎل ﻣﺪرك ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ :ﺷﺮوع ﮐﻼس ﻫﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ  1399/08/03ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪارك ﻻزم زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﮑﻦ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
 -1مدرک ديپلم  ،پيش دانشگاهی
توجه(مدارک قابل قبول" :ديپلم نظام قديم(چهارساله)"" ،ديپلم سه ساله +پيش دانشگاهی"" ،نظام جديد)"6-3-3
 -2تصوير کارت پايان خدمت (پشت و رو)  /نامه صدور معافيت تحصيلی از پليس10+
متقاضيان مشمول نظام وظيفه می بايست جهت تکميل پرونده نسبت به اخذ معافيت تحصيلی از مراکز پليس 10+اقدام نمايند.
 -3تمام صفحات شناسنامه.
 -4کارت ملی
 -5عکس
 -6رسيد پستی تاييديه تحصيلی ديپلم و پيش دانشگاهی(مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت)
آدرس ﭘﺴﺘﻰ :ﻗﻢ ،ﺑﻠﻮار ﺑﺴﯿﺞ ،ﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ  20و  22ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ3715834616 :

ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 02537840127ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن واﺗﺲ اپ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  09026081417ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
گزیده ای از آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی مصوبه جلسه  859مورخ  1393/12/16شورای عالی برنامه ریزی

تعداد واحدها
ماده  )7هر دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  12و حداکثر  20واحد درسی را انتخاب کند .چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش
آموختگی ،حداکثر  24واحد درسی باقی داشته باشد ،بشرطی که میانگین کل وی باالی  10باشد ،میتواند تا  24واحد درسی اخذ نماید .حداکثر واحد
مجاز انتخابی در دوره تابستان  6واحد درسی است.
ماده  )8در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد ،با تأیید گروه آموزشی و با رعایت
سقف واحدهای آن نیمسال میتواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند .اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک
نیمسال حداقل  17باشد ،در اینصورت دانشجو با تأیید گروه آموشی در نیمسال تحصیلی بعد میتواند حداکثر تا  24واحد درسی اخذ نماید.
حضور در جلسات
ماده  )17حضور دانشجو درتمام جلسات درس دورههای حضوری الزامی است .اگر دانشجو در درسی بیش از  3/16جلسات یا در جلسه امتحان پایان
نیمسال آن درس غیبت کند ،چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود ،نمره آن درس صفر و در صورت
تشخیص موجه ،آن درس حذف میشود .در این صورت رعایت حد نصاب  12واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور
به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب میشود.
مدت مجاز تحصیل
ماده  )15مدت مجاز تحصیل در دوره های ک اردانی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته دو سال و در دوره های کارشناسی پیوسته چهار
سال است.
تغییر رشته  /گرایش
ماده  )25تغییر رشته دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط خاص امکان پذیر است.
معادل سازی
ماده  ) 28معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر
است .معادل سازی دروس صرفا در شیوه های آموزشی هم ارز صورت میگیرد.
میانگین نمرات و مشروطی
ماده  )19چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  12باشد ،دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی میشود و در نیمسال بعدی
حداکثر میتواند تا  14واحد درسی انتخاب کند.چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 3
نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد ،از تحصیل محروم میشود.
مرخصی تحصیلی
ماده )20دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل ،در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ،یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو
نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
انصراف از تحصیل
ماده  )22دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل ،باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند .دانشجو
مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست ،تقاضای انصراف خود را پس بگیرد .درغیر اینصورت ،پس از انقضای این مهلت،
حکم انصراف از تحصیل وی صادر میشود( .ماده  4آیین نامه شهریه) دانشجوی انتقالی یا دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک
نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغیر (در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف  16واحد نظری و مقطع کارشناسی ارشد تا سقف
 8واحد نظری) را به موسسه مبداء پرداخت کند.
فراغت از تحصیل
ماده  )31تاریخ دانش آموختگی ،زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.
ماده  )29مالک دانش آموختگی برای دوره های کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته داشتن میانگین کل حداقل  12در پایان دوره است.

