دانشگاه آزاد واحد ارسنجان
کتابچه راهنمای تحصیلی دانشجویان پرستاری ،مامایی واتاق عمل
شامل
نکات مهم آیین نامه آموزشی

نکات مهم آیین نامه آموزشی
تهیه و تنظیم :خانم دکتر منیژه اسکندری

فصل اول  :شرایط ورود وثبت نامدوره کارشناسی
شرایط ورود به دوره
 .1پذیرفته شدن در آزمون ورودی پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی .
 .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 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  143واحد.

تعداد واحد مجاز انتخاب واحد:
 هر دان شجوی دوره روزانه در هر نیم سال تح صیلی حداقل  12و حداکثر تا  22واحد در سی 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 ا ستاد راهنما و موافقت دان شکده ,در هر نیم سال بعد حداکثر تا  23واحد در سی را انتخاب
کند .



در هر نیم سال قبل از کارآموزی در عر صه دان شجو از رعایت شرط انتخاب حداقل  12واحد
معاف است.

 در مواردی که در نیم سال قبل از کارآموزی درعر صه دان شجوی 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 تح صیل در دوره کار شنا سی پیو سته روزانه  6سال .در صورتی که دان شجو
نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیییل با موفقیت بگذراند از دانشییگاه مربوط
اخراج می شود.
اخذ واحد درسی همراه کارآموزي در عرصه مجاز نمی باشد.

تب صره : 1اخذ حداکثر پنج واحد درسییی(عمومی یا اختصییاصییی،تاوری 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.
تب صره :3همچنین در صورتی که دان شجو یک درس تاوری یا عملی باقیمانده دا شته با شد و قبال آن
درس را اخذ نموده و در کالس های مربوط حضییور داشییته باشیید و ریکن در امتحان آن درس شییرکت
نکرده و یا نمره قبوری کسب نکرده باشد .با نظر شورای آموزشی واحد استانی و تایید استاد مربوطه می
تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عر صه اخذ و امتحان آن را در طول نیم سال تح صیلی از طریق
معرفی به استاد بگذراند.
تب صره  :4اگر دان شجودرس را به صورت معرفی به ا ستاد همراه کارآموزی در عر صه انتخاب نموده و
درآن درس موفق به ک سب نمره قبوری ن شود باید آن درس را با ح ضور در کالس در ترم آینده انتخاب
نماید.
تبصره  :5انتخاب درس همراه کارآموزی در عرصه  1و  2حداکثر پنج واحد است.

فصل چهارم :حضور وغیاب
 ح ضور دان شجو در تمام جل سات هر درس ارزامی ا ست .در صورتی که غیبت دان شجو در هر
درس نظری از  11/3عملی و آزمایشیییگاهی از  11/2و کارآموزی و کارآموزی در عرصیییه از
 12/1مجموع آن تجاوز نماید ،نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

 در صورتی که غیبت دان شجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده با شد وری غیبت او موجه
تشخیص داده شود ,آن درس حذف می شود.

 غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزره گرفتن نمره صیییفر در امتحان آن درس اسیییت 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 ,م شروط بر آنکه تعداد واحدهای اخذ شده وی از
حد مقرر تجاوز نکند.
 در صورت ا ضطرار ,دان شجو می تواند تا  1هفته به پایان نیم سال تح صیلی مانده ,فقط یکی از
درسییهای نظری خود را به تاییدگروه آموزشییی مربوط حذف کند ,مشییروط بر آنکه او غ غیبت
دانشییجو در آن درس بیش از  3/11مجموع سییاعات آن درس نباشیید و ثانیاغ ,تعداد واحدهای
باقیمانده وی از  12واحد کمتر


نشود.

حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر

نیست.

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

فصل ششم :ارزشیابی پیشرفت دانشجو
 ارزیابی پیشیییرفت دانشیییجو در هر درس براسیییاس میزان حضیییور و فعاریت در کالس  ,انجام
فعاریتهای آموزشییی و نتایج امتحانات بین نیمسییال و پایان نیمسییال صییورت می گیرد برگزاری
امتحان کتبی پایان نیمسال برای هر درس نظری ارزامی است.



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

گردد.

 حداقل نمره قبوری در هر درس نظری و آزمایشگاهی 12می باشد.
 حداقل نمره قبوری در دروس کارآموزی و کارآموزی در عرصه  12می باشد.
 حداقل نمره قبوری در دروسی که د واحد دیگر به صورت میهمان گذرانده شود  12می باشد.
 حداقل نمره قبوری در دروس که در واحد دیگر به صیییورت انتقال دائم گذرانده شیییود  12می
باشد.
 نمره دروس نظری – عملی که یک درس محسوب می شوند ,معدل دو قسمت نظری و عملی و
باتوجه به ضرایب هرکدام ا ست .در صورتی که معدل دو قسمت نظری و عملی به  12نر سد هر
دو قسمت باید مجدداغ تکرار شود.
 در موارد ا ستثنایی (,مانند نمره کارآموزی در عر صه) 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 توسیییط آموزش  ,دانشیییجو 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 محاسییبه میانگین نمرات ,تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضییرب می شییود و
مجموع حاصییل ضییرب ها بر تعداد کل واحدهایی که دانشییجو برای آنها نمره قبوری یا مردودی
دریافت داشته است تقسیم می شود.
 دوره تاب ستانی ,به عنوان نیم سال تح صیلی مح سوب نمی شود  .نمرات درو سی که دان شجو در
دوره تابستانی می گذراند ,تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود.
 میانگین نمرات دان شجو در هیچ نیم سال تح صیلی نباید کمتر از  12با شد درغیراین صورت ,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  13واحد درسی در دوره روزانه را ندارد.
اخراج دانشجوي مشروط :
 در صورتی که میانگین نمرات دان شجو کار شنا سی پیو سته در سه نیم سال متواری یا  3نیم سال
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
 دان شجو می تواند پس از گذراندن یک نیم سال تح صیلی ,در دوره کار شنا سی پیو سته برای 2
نیمسال متواری یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.


مدت مرخ صی تح صیلی جزو حداکثر مدت مجاز تح صیل دان شجو در هر دوره مح سوب می
شود.



تقا ضای مرخ صی تح صیلی باید به صورت کتبی  ,حداقل دوهفته قبل از شروع نام نوی سی هر
نیمسال  ,توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم

گردد.

 دان شجویانی که گواهی و عذر پز شکی موجه دارند می توانند از حداکثر یک نیم سال مرخ صی
تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.


دان شجویان زن باردار شاغل به تح صیل در کلیه ر شته های علوم پز شکی ,می توانند با رعایت
سایر ضوابط و مقررات از یک نیم سال مرخ صی زایمان ,بدون احت ساب در سنوات تح صیلی
استفاده نمایند.

انصراف از تحصیل :
دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخص غا 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 دان شجو در یک دان شگاه م شروط بر این ا ست که دان شجو حداقل یک نیم سال
تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
 میهمانی از دانشگاههای دورتی به غیردورتی و برعکس ممنوع است.

 هر دانشییجو در هر رشییته می تواند حداکثر دو نیمسییال در دوره کارشییناسییی پیوسییته  ,در یک
دان شگاه به طور تمام وقت ,به صورت میهمان تح صیل کند .درهرحال واحدهایی که دان شجو به
صییورت میهمان ,ه به صییورت تمام وقت و ه به صییورت تک درس در یک یا ند دانشییگه
گذرانده است ,نباید از  32درس کل واحدهای دوره تجاوز کند (ماده  11آیین نامه آموزشی ).

فصل دهم :تغییر رشته
به آیین نامه کامل مراجعه شود.

فصل یازدهم :پذیرش واحدهای درسی
شرایط معادل سازي واحدهاي درسی:
 معادل سازی دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع با تر به پایین تر امکان پذیر است
 محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی
حداقل  %02اشتراک محتوایی داشته و نمره هریک از دروس از  12کمتر نباشد.
به ازاء هر  22واحد از دروس پذیرفته شییده دانشییجو ,یک نیمسییال تحصیییلی از حداکثر مدت مجاز
تحصیل وی کاسته می شود.

فصل دوازدهم :فراغت از تحصیل

 میانگین کل نمرات دانشییجو در پایان دوره تحصیییل باید حداقل  12باشیید .درصییورتی که
میانگین کل نمرات دانشییجو از  12کمتر باشیید نانچه از نظر طول مدت تحصیییل مانعی
نداشته باشد می تواند حداکثر تا  22واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از  12قبول
شده در دوره کارشناسی پیوسته ,در  2نیمسال تحصیلی مجدداغ انتخاب و آن دروس را تکرار
کند.
 درصییورتی که دانشییجو مطابق دروس تکراری را اخذ نماید و در امتحان آن دروس مردود
شود ,نانچه .در صورتی که میانگین کل وی به  12نر سیده با شد ,نانچه دان شجوی مقطع
کارشناسی پیوسته باشد ,دانشجو در آن درس مردود است و علیرغم این که قبالغ در آن درس
نمره قبوری کسب نموده بایستی مجدداغ آن درس را تکرار نماید.
 دانشییجویی که کلیه واحدهای درسییی یکی از مقاطع کاردانی وکارشییناسییی ناپیوسییته و
کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه باموفقیت گذرانده
با شد فارغ ارتح صیل آن دوره شناخته می شود منوط به اینکه در آزمون عملی پایان دوره که
بعد از آخرین کارآموزی در عرصه برگزار می گردد حد نصاب نمره را کسب نماید .

در مصرف آب دقت بیشتری داشته باشیم

