دانشگاه آزاد واحد ارسنجان
کتابچه راهنمای تحصیلی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مامایی
شامل
نکات مهم آیین نامه آموزشی

فصل اول  :شرایط ورود وثبت نام
دوره کارشناسی
شرایط ورود به دوره
 .1پذیرفته شدن در آزمون ورودی پس از گذراندن دوره کاردانی
 .2ثبت نام در زمان تعیین شده سازمان سنجش
فصل دوم  :نظام آموزشی
آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است
هر واحد درسی به صورت به صورت  11ساعت نظری 43 ,ساعت عملی یا آزمایشگاهی ,و 11ساعت کارآموزی و کارآموزی در عرصه
 12 ،ساعت کاراموزی زایمان  102،ساعت کاراموزی در عرصه زایمان می باشد.
هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است (در رشته
های علوم پزشکی ارائه درس تخصصی در تابستان ممنوع می باشد وفقط دروس عمومی در تابستان ارائه می شود ).
مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی شامل  11هفته و هر دوره تابستانی شامل  6هفته آموزش می باشد.
فصل سوم  :واحدهای درسی
تعداد واحد
دوره کارشناسی پیوسته  61واحد
تعداد واحد مجاز انتخاب واحد


هر دانشجوی دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی حداقل  12و حداکثر تا  20واحد درسی را اخذ نماید تعداد واحدهای
انتخابی در دوره تابستانی حداکثر  6واحد درسی است.



درصورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل  11باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت
دانشکده ,در هر نیمسال بعد حداکثر تا  23واحد درسی را انتخاب کند .



در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه ،دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل  12واحد معاف است.



در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی درعرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر  23واحد درسی باقی داشته باشد ,در
صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را در آن نیمسال انتخاب نماید.



حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ناپیوسته روزانه  4سال .در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در
حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

اخذ واحد درسی همراه کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد.
تبصره : 1اخذ حداکثر پنج واحد درسی(عمومی یا اختصاصی،تئوری یا عملی) با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کالس های
درس ،همراه کارآموزی در عرصه بالمانع است .
تبصره  :2دانشجویانی که واحد کارآموزی باقی مانده دارند(حتی یک واحد) وارد عرصه نخواهند شد
تبصره : 4همچنین در صورتی که دانشجو یک درس تئوری یا عملی باقیمانده داشته باشد و قبال آن درس را اخذ نموده و در کالس
های مربوط حضور داشته باشد و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد .با نظر شورای آموزشی
واحد استانی و تایید استاد مربوط ه می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول نیمسال تحصیلی
از طریق معرفی به استاد بگذراند.
تبصره  :3اگر دانشجو درس را به صورت معرفی به استاد همراه کارآموزی در عرصه انتخاب نموده و درآن درس موفق به کسب نمره
قبولی نشود باید آن درس را با حضور در کالس در ترم آینده انتخاب نماید.
تبصره  :1انتخاب درس همراه کارآموزی در عرصه  1و  2حداکثر پنج واحد است.
فصل چهارم :حضور وغیاب


حضور دانشجو در تمام جلسات هر درس الزامی است .در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس نظری از  11/3عملی و
آزمایشگاهی از  11/2و کارآموزی و کارآموزی در عرصه از  10/1مجموع آن تجاوز نماید ،نمره دانشجو در آن درس صفر
محسوب می شود.



در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود ,آن
درس حذف می شود.



غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر
درس موجب حذف آن درس می گردد

فصل پنجم :حذف واضافه


دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی  ,فقط در مهلتی کمتر از دوهفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو
درس دیگر اخذ نماید یا دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید,
مشروط بر آنکه تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر تجاوز نکند



درصورت اضطرار ,دانشجو می تواند تا  1هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ,فقط یکی از درسهای نظری خود را به
تاییدگروه آموزشی مربوط حذف کند ,م شروط بر آنکه اوالً غیبت دانشجو در آن درس بیش از  3/11مجموع ساعات آن
درس نباشد و ثانیاً ,تعداد واحدهای باقیمانده وی از  12واحد کمتر نشود.



حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست.



حذف کلیه درسهای اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تایید شورای آموزشی دانشگاه
امکان پذیر است.

فصل ششم :ارزشیابی پیشرفت دانشجو


ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کالس  ,انجام فعالیتهای آموزشی و نتایج امتحانات
بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد .برگزاری امتحان کتبی پایان نیمسال برای هر درس نظری الزامی است.



نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست مشخص می گردد.



حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی 10می باشد.



حداقل نمره قبولی در دروس کارآموزی و کارآموزی در عرصه  12می باشد.



حداقل نمره قبولی در دروسی که د واحد دیگر به صورت میهمان گذرانده شود  12می باشد.



حداقل نمره قبولی در دروس که در واحد دیگر به صورت انتقال دائم گذرانده شود  12می باشد.



نمره دروس نظری – عملی که یک درس محسوب می شوند ,معدل دو قسمت نظری و عملی و باتوجه به ضرایب هرکدام
است .درصورتی که معدل دو قسمت نظری و عملی به  10نرسد هر دو قسمت باید مجدداً تکرار شود.



در موارد استثنایی (,مانند نمره کارآموزی در عرصه) در صورتی که ,تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر
نباشد ,ناتمام تلقی می گردد .نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد.



پس از اعالم نمره توسط آموزش  ,دانشجو می تواند حداکثر تا  4روز پس از اعالم نتایج اعتراضات خود را اعالم کند.



نمره پس از اعالم به آموزش کل دانشگاه غیرقابل تغییر است.

میانگین نمرات
میانگین نمرات در دو زمان قابل محاسبه است.
 .1در پایان نیمسال تحصیلی
 .2در پایان دوره تحصیلی


برای محاسبه میانگین نمرات ,تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب ها بر
تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم می شود.



دوره تابستانی ,به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود  .نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند,
تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود.



میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از  12باشد درغیراینصورت ,نام نویسی دانشجو در نیمسال
بعد  ,به صورت مشروط خواهد بود.



دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه حق انتخاب بیش از 13
واحد درسی در دوره روزانه را ندارد.

اخراج دانشجوی مشروط


در صورتی که میانگین نمرات دانشجو کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال متوالی یا  4نیمسال متناوب ,کمتر از  12باشد
در هر مرحله ای از دوره که باشد ,از ادامه تحصیل محروم می شود.

فصل هفتم :مرخصی تحصیلی وانصراف از تحصیل


دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی ,در دوره کارشناسی ناپیوسته برای  2نیمسال متوالی یا متناوب از
مرخصی تحصیلی استفاده کند.



مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.



تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی  ,حداقل دوهفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال  ,توسط دانشجو به
اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.



دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه دارند می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در
سنوات استفاده نمایند.



دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی ,می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک
نیمسال مرخصی زایمان ,بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.

انصراف از تحصیل
دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه یادانشکده
تسلیم نماید .این دانشجو مجاز است فقط برای یکبار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود را پس
بگیرد.
فصل هشتم :نقل وانتقاالت
به آیین نامه مراجعه شود
فصل نهم :دانشجوی میهمان


دانشجومی تواند با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان  ,محل تحصیل خود را بطور موقت برای
مدت معین تغییر دهد.



میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه
مبداء گذرانده باشد.



میهمانی از دانشگاههای دولتی به غیردولتی و برعکس ممنوع است.

فصل یازدهم :پذیرش واحدهای درسی
شرایط معادل سازی واحدهای درسی


معادل سازی دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع باالتر به پایین تر امکان پذیر است



محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی حداقل  %00اشتراک
محتوایی داشته و نمره هریک از دروس از  12کمتر نباشد
به ازاء هر  20واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو ,یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود

فصل دوازدهم :فراغت از تحصیل


میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل  12باشد .درصورتی که میانگین کل نمرات دانشجو از
 12کمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصیل مانعی نداشته باشد می تواند حداکثر تا  20واحد درسی از درسهایی
را که با نمره کمتر از  12قبول شده در دوره کارشناسی پیوسته ,در  2نیمسال تحصیلی مجدداً انتخاب و آن دروس
را تکرار کند



درصورتی که دانشجو مطابق دروس تکراری را اخذ نماید و در امتحان آن دروس مردود شود ,چنانچه .در صورتی که
میانگین کل وی به  12نرسیده باشد ,چنانچه دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوسته باشد ,دانشجو در آن درس مردود
است و علیرغم این که قبالً در آن درس نمره قبولی کسب نموده بایستی مجدداً آن درس را تکرار نماید



دانشجویی که کلیه واحدهای درسی کارشناسی ناپیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه
باموفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود منوط به اینکه بعد از آخرین واحد کارآموزی در
عرصه در آزمون بالینی نهایی که از جمیع مهارتهای حرفه ای رشته شامل (زایمان،پره ناتال ،ژنیکولوژی ،بهداشت
مادر و کودک و بارداری ،تنظیم خانواده ،نوزادان و کودکان) به عمل می اید ،شرکت و نمره قبولی(حداقل)12کسب
نماید



چنانچه دانشجویی در ازمون مردود شود ،در هر بخش .طبق نظر مدیر گروه مربوطه مجددا به میزان الزم کاراموزی
انجام و سپس در ازمون شرکت می نماید.

