اطالعيه ها و خالصه موارد مهم
آيين نامه آموزشي

6731

 -1طول دوره و محدوديت آن(ماده  : )67چنانچه سنوات تحصيلي دانشجو (طبق جدول زير) هره اتمرا
ه)سد از ادامه تحصيل مح)و ميشود.
مقطعتحصيلي

حداكث)سنوات تحصيلي

-1دكترررر)ي ح)فررررهاي دامپزشرررر ي
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اصل گواهي و مدارك هيماري دانشجو درخصوص غيبت در جلسه امتحان هايد در
اس)ع وقت پس ازامتحان هه اداره آموزش دانش ده ارائه گ)دد و پس از آن قاهل
رسيدگي نميهاشد.
* كليه مدارك هيماري دانشجو هايد در جلسه كميسيون پزش ي دانشجويان
دانشگاه مط)ح شود .

تقويم آموزشي ه) نيمسال تحصيلي نيز قبل از ش)وع نيمسال تحصيلی  ،در
پايگاه رايانه فوقالذك) در اختيار ميهاشد

باسمه تعالی
ها توجه هه تغيير) زمران شر)وع و خاتمره نيمسرالحای تحصريلی طبرق مصروهه سرال
 1313شورای آموزشی دانشگاه  ،تقویم فارغ التحصيلی هه ش)ح زی) اصرحح گ)دیرد
.

تقویم فارغ التحصيلی

شروع
نيمسال
تحصيلی
بعدی

پایان نيمسال اول /11/31
پایان نيمسال دو /4/31
پایان نيمسال تاهستانی /6/31
تکدرس نيمسال اول
*
/1/31
تکدرس نيمسال دو
*
/1/31
تکدرس نيمسال تاهستانی
*
/1/31
تاریخ دفاع از پایان نامه  -ه)ای

هعد از /11/12
هعد از /6/21
هعد از /6/21

فعلی

طبق تقویم
فوق

تقویم فارغ
التحصيلی
پيشنهادی
/66/73
/4/76
/1/76
/3/73
/61/65
/5/65
تاریخ دقيق دفاع از پایان
نامه طبق مق)رات م)هوط

دروس پایان نامره هرای لملری
دوره دکتررررررررر)ی لمرررررررررومی
دامپزشرررررکی  -کارشناسررررری
ارشررد پيوسررته معمرراری  -دوره
های کارشناسری رشرته هرای
پ)دیس هن)های زیبا

دانشررجویانی کرره انصرر)ا
مرررری دهنررررد  ،از ادامرررره
تحصيل مح)و می شروند
و تقاضررای دریافررت مرردر
پایين ت) از مقطع قبولی را
دارند .
( هررررا توجرررره هرررره پاسررررخ
اسررررتعح هرررره شررررماره
 21/3441مررررررررررررررررررور
 1311/11/2دفترررر) امررررور
آموزشررررری و تحصررررريحت
تکميلی وزارتخانه

ایررن تقررویم در

طبق تقویم هررررررر)ای دانشرررررررجوی
فوق شاغل به تحصيل
ترررراریخ صرررردور حکررررم
قطعرررری انصرررر)ا یررررا
مح)وميت از تحصيل .
هرر)ای دانشررجوی غيررر
شاغل بره تحصريل :
تررررراریخ مح)وميرررررت از
تحصرريل دانشررجو هرر)ای
ثبت نرا یرا زمران لرد
م)اجعرررره و غيبررررت در
نيمسال هعدی ( آخ)ین
نيمسررال تحصرريلی کرره
دانشرررجو هررره تحصررريل
اشتغال داشته است

لسرره مررور  6735/61/61شررورای آموزشرری دانشرر اه

تصویب و از نيمسال دوم سال تحصيلی  6735-31قابل ا را است .
* خاص دانشجویانی که طبق مقررات با گذراندن تکدرس فرارغ التحصريل
می شوند.

سایر نکات مهم
رلايررت ن ررات ايررل از سرروي دانشررجويان الزامرري اسررت و لررد توجرره موجررا اخررتحل در امررور م)هرروط هرره خرردمات
آموزشي دانشجو خواهد شد .لذا توجه شما دانشجويان لزيز را هه موارد زي) معطو مي نمايد
 -1گذراندن درس يا دروسي كه هطور رسمي در رایانه انتخاب نشرده هاشرد  ،هر)خح
ثبت نمي گ)دد.

مقر)رات اسرت و در كارنامره

 -2رلايت دروس پيش نياز هنگ ا انتخاب واحد در ه) نيمسال تحصيلي در زمانحاي تعيين شده الزامي است.
-3دانشجويان هايد ه)اساس تقويم دانشگاهي در محلت هراي تعيرين شرده  ،هر)اي انتخراب واحرد اوليره  ،حرذ و
اضافه حذ اضط)اري خود هه اداره خردمات آموزشري دانشر ده م)اجعره نماينرد و پرس از ت ميرل و ر(يرت آن ( هرا
رلايت مق)رات م)هوط هه تاييد استاد راهنما و گ)وه آموزشي اي)هط رسانيده و سپس هره اداره خردمات آموزشري
دانش ده تحويل نمايند.
-4ه)اساس مصوهات شوراي آموزشي دانشگاه نم)ات دروس گذرانده شده دانشجوياني كه از سراي) دانشرگاهحا و
موسسات آموزش لالي هه دانشگاه تح)ان منتقل مي شوند ها تاييد گ)وه آموزشي ه)رسي ميشود .نمر)ات 11ترا
 11/ 99هه هيچ وجه پذي)فته نمي شود.
-1ه)اساس مصوهات شوراي آموزشي دانشرگاه تحر)ان دروسري را كره دانشرجويان ايرن دانشرگاه هرا مع)فري نامره
رسمي هصورت ميحمان در ساي) دانشگاهحا يا موسسات آموزش لالي كشور خارج از شهر تهران مي گذراننرد،
هه ش)ح ايل مورد ه)رسي و پذي)ش ق)ار مي گي)د
 14-21قاهل قبول  12 – 13/99 ،در صورت تاييد گ)وه آموزشي قاهل قبول و  1 – 11/99در كارنامه ثبرت و احتسراب
مي شود ،لي ن دانشجو هايد دروس را مجدداً اخذ و ها نم)ه قبولي هگذراند.
 -6ه)اساس مصوهات شوراي آموزشري دانشرگاه نمر)ات كمتر) از  12دروسري كره دانشرجويان دانشرگاه تحر)ان هرا
مع)في نامه رسرمي از پر)دیس  /دانشر ده م)هروط  ،در دانشرگاهحا و موسسرات آمروزش لرالي واقر در شرهر
تهران انتخاب و مي گذرانند قاهل قبول مي باشد  .نيمسال تاهستانی از این قالده مستثنی است .
 -1هه منظو ر حفظ كيفيت آموزشي و اطحع دقيق از وضعيت تحصيلي و ميانگين واحدهاي انتخاب  ،دانشجويان
هايد پس از پايان ه) نيمسال تحصيلي هه تاهلوي الحنات و آگحي دانش ده  ،گ)وه آموزشي و يا اساتيد م)هوط
م)اجعه نموده و از ميانگين خود مطلع شوند .هديحي است در صورت مش)وط شدن هيش از حد نصاب ( طبق آيين
نامه از ادامه تحصيل مح)و شده و لد اطحع و ياآگاهي دانشجو موجا لد صدور ح م انفصال از تحصيل
(اخ)اج آموزشي نخواهد شد.
 -1دانشجوي مش)وط چنانچه در ت) هعد از مش)وط شردن  ،هريش از  14واحرد درس انتخراب نمايرد طبرق مقر)رات
واحدهاي مازاد ه)  14واحد وي حذ خواهد شد.
 -9دانشجوياني كه هه ه) دليل ادامه تحصيل نمي دهند ( تقاضاي انصر)ا  ،اخر)اج آموزشري  ،لرد م)اجعره كره
منج) هه صدور ح م انص)ا از تحصيل مي گ)دد و غي)ه … و مدرك تحصيلي دانشگاهي نيز دريافت نمي نماينرد،
ه)اساس مق)رات صندوق رفاه دانشجويان وز ارت للو  ،تحقيقات و فناوري موظف هه انجا كليه تسويه حساهحاي
الز هادانش ده و پ)داخت هدهي خويش هه صندوق مذكور خواهند هود.
 -11كليه دانشجوياني كره درشر) ف)اغرت از تحصريل قر)ار مري گي)نرد موظفنرد ترا  ،يري نيمسرال پريش از اتمرا
واحدهاي دوره تحصيلي خود ها م)اجعه هره اداره خردمات آموزشري دانشر ده يرا گر)وه آموزشري م)هروط  ،كارنامره
كامپيوت)ي خود را مشاهده نموده و در صورت ه)وز نواقص يا اش االت احتمالي م)اتا را هصورت كتبي ها اكر) تراريخ

 ،نا و نا خانوادگي  ،رشته تحصيلي  ،شماره دانشرجويي و شرماره شناسرنامه هره اداره مرذكور سر)يعاً اطرحع
دهند.
-11كليه دانشجويان موظفند تا  ،پس از اتما واحدهاي دوره خود فروراً نسربت هره انجرا م)احرل فرارغ التحصريلي
شامل تسويه حساب با ساير قسمتهاي مربوط و تحويل كارت دانشجويي اقدا نمايند تا گزارش ف)اغرت
از تحصيل آنان س)يعاً هه اداره كل امور آموزشي دانشگاه ارسال گر)دد .درغير) اينصرورت وضرعيت ف)اغرت ازتحصريل
آنان توسط گ)وه آموزشي و اداره خدمات آموزشي دانش ده ه)رسي و اقدا خواهد شد.
 -12حفظ و نگحداري كارت دانشجويي الزامي است و دانشجو هايد در صورت مفقود شدن كرارت دانشرجويي خرود
م)اتا را فوراً هصورت كتبي هه اداره خدمات آموزشي پ)دیس  /دانش ده الح نمايد تا اقدا مقتضي هه لمل آيد.
 -67حذف درس بعلت بيماري:
دانشجويان هايد در پايان ه) نيمسال در جلسه امتحان ش)كت نمايند .در صورتي كه دانشجويي هره للرت هيمراري
در جلسه امتحانات درس يا دروس خود غيبت نمايد ،الز است پس از برگزاري هر امتحان (با تو ه به مردت
بيماري) گواهي و مدارك هيماري خود را هه اداره خدمات آموزشي پ)دیس  /دانش ده تحويل نمايد ،تا توسرط اداره
مذكور ه)اي ط)ح در جلسه كميسريون پزشر ي ارجراع گر)دد .در صرورت لرد رلايرت مروارد فروق و يرا لرد تاييرد
گواهي هيماري دانشجوتوسط كميسيون پزش ي دانشگاه غيبت دانشرجو محسروب شرده و هر)اي درس يرادروس
مورد نظ)نمره صفر (هر ) در كارنامه منظور مي گ)دد.
 -14دانشجويان ه)اي اطحع و يادريافت س)فصل دروس دوره رشته تحصيلي خويش مي توانند هه گ)وه آموزشي و
يا اساتيد راهنما نمايد.
 -11درمواقعي كه دانشجودر كارنامه وضعيت تحصريلي خرود اشر الي را مشراهده مري نمايرد و يرا از ط)يرق اداره
خدمات آموزشي پ)دیس  /دانش ده و يا دانشگاه احضار مي شود موظف اسرت در اولرين ف)صرت مم رن م)اجعره
نمايد.
 -16اداره خرردمات آموزشرري پرر)دیس  /دانش ر ده در سررالات اداري آمرراده پاسررخگويي هرره س ر واالت و راهنمررايي
دانشجويان لزيز مي هاشند.
 -11دانشجويان بايد در صورت تغيير نشاني محل سكونت دايم خود ،موضوع را سريعاً بصرورت كتبري
به اداره خدمات آموزشي دانشكده اعالم نمايند.
 -11دانشجوياني كه لحقمند هره انتقرال دائرم و يرا انتقرال هصرورت ميحمران و يراتغيي) رشرته هسرتند ،الز اسرت
ه)اساس تاريخ هاي ايل نسبت هه تسليم درخواست خود وت ميل ف) هاي م)هوط اقدا نمايند
* براي نيمسال دوم هر سال تحصيلي از  65آبان ماه لغايت  65آذرماه
* براي نيمسال اول هر سال تحصيلي از  65ارديبهشت ماه لغايت  65خردادماه
 ،تر)ك تحصريل
-19كليه درخواستحاي دانشجويان مبني ه) انتقال دائم  ،تغيي) رشته  ،ت)ك تحصيل دائرم (انصر)ا
موقت ( م)خصي تحصيلي  ،و انتقال هصورت ميحمان هه دانشرگاهحا و موسسرات آمروزش لرالي دگير) و غير)ه …
اهتدا در اداره خدمات آموزشي پ)دیس  /دانشکده ه)رسي وتنظيم شده و سپس جحت اقدا نحرايي (هره جرز فر)
انتقال هصورت ميحمان هه اداره كل امور آموزشي دانشگاه ارجاع مي گ)دد.
 -21دانشجويان سحميه شاهد وايثارگ) ه)اي اطحع از آيين نامه و مصوهات خاص دانشرجويان شراهد و ايثرارگ) مري
توانند هه دفت) امور دانشجويان شاهد و ايثارگ) پ)دیس  /دانش ده م)اجعه كنند.
 -21كليه دانشجويان موظفند حداكث) تا پايان اولين نيمسال تحصيلي نسبت هه اخذ تاييديه ديپلم متوسطه (هر)اي
فارغ التحصيحن نظا قديم و تاييديه پيش دانشگاهي (ه)اي فارغ التحصيحن نظا جديد هره نشراني كامرل محرل
تحصيل خود اقدا نمايند.
-22هيش از ه) چيز تاكيد مي شود كه دانشجو هطور دائم تاهلوهاي الحنات پ)ديس /دانش ده م)هوطه را زير) نظر)
داشته هاشد و ها م)اجعه دائم هه اين تاهلوها از اطحلات  ،تصميمات و دستورالعمل هاي محم آگاهي ياهد .هارهرا

اتفاق افتاده است كه دانشجويان هه دليل هي توجحي هه تاهلوي الحنات  ،ف)صتحاي محم را از دست داده اند و یرا
هه دليل هي توجحي هه اطحليه های آن  ،روند ج)يان امور خدمات آموزشي آنان هه تاخي) افتاده است.
هناه)اين در مواردي كه نياز هه ه)رسي كارشناسي اسرت هره اداره خردمات آموزشري پر)دیس  /دانشر ده م)اجعره
نمايند.
 -23طبق هخشنامه معاونت محت) آموزشي وزارت للو  ،تحقيقات و فناوري درخصروص تبصر)ه مراده  31آييننامره
آموزشرررري و تبص)ه آن چنانچه دانشجو از ادامه تحصيل مح)و يا منصر) شرود هره شر)ط گذرانردن حرداقل 33
واحد قبولي ميتواند مدرك كارداني در رشته تحصيلي خود دريافت كند.
 -24درصورتي كه دانشجو از ادامه تحصيل ه)اساس مق)رات مح)و شود ( و اجازه ثبتنرا نداشرته هاشرد و يرا از
ادامه تحصيل هه درخواست شخصي (و ها ت ميل ف) م)هوط منص) شود ،موظف است هحفاصرله هرا دانشر ده و
دانشگاه تسويهحسابكند .ه)اي دانشجويان اكور مشمول ه) طبرق مقر)رات اداره وظيفره لمرومي حرداكث) محلرت
مع)فرري هرره اداره نظا وظيفرره جحررت تعيررين وضررعيت مشررموليت برابرحررداك ر اهررار ( )4مرراه از ترراريخ آخرررين
نيمسال تحصيلي و يا تاريخ اخرذ مردرك كرارداني (موضروع هنرد  1فروق ميهاشرد .لرذا انانهره دانشرجو
تقاضاي ادامه تحصيل داشته باشد و بهر دليلي با تقاضاي وي مخالفت شود ،حرق ارايره درخواسرت
درخصوص تغيير تاريخ فوق را براي اداره نظاموظيفه ندارد و فقط تراريخ تسويهحسراب در كنرار تراريخ
محروميت از تحصيل و يا انصراف از تحصيل وي به اداره مذكور اعالم ميشود.
 -21هرر)اي دانشررجويان اكررور مشررمول كرره كليرره واحرردهاي مقطررع تحصرريلي را ميگذراننررد و ه)اسرراس نظ ر) گرر)وه
آموزشرررري و دانشرررر ده فارغالتحصرررريل شررررناخته ميشرررروند ،حررررداك ر مرررردت پي يررررري بررررراي امررررور
فارغالتحصيليومعرفيبهاداره نظاموظيفهحداك رشش( )1ماه ازتاريخفارغالتحصيلي ميباشد.
 -26ه)اسرراس هخشررنامه معاونررت محترر) آموزشرري وزارت للررو  ،تحقيقررات و فنرراوري ً دانشررجوياني كرره از سرروي
ادارهكل ت)هيتهدني وزارت متبوع به اردوي ترداركاتي و مسرابقات هراني فراخوانرده و اعرزام ميشروند،
غيبت آنحا در كحس درس و جلسات امتحان موجه محسوب شده و ه)گزاري امتحران معوقره هر)اي آنران لنرداللزو
هحمانع خواهد هود.
هديحي است ارايه گواهي تاييد شده از سوي اداره مذكور هه دانش ده اي)هط الزامي است.
 -21ه)اساس هخشنامه معاونت محت) آموزشي وزارت للرو  ،تحقيقرات و فنراوري دانشرجويان مسرتعي يرا آن
لده از دانشجوياني ه آخ)ين نيمسال تحصيلي خود را ميگذرانند ،درصورتي ه ها تائيد دانش ده/پ)ديس م)هوطه ترا
زمان سف) ،در كليه كحسحا ش)كت ك)ده هاشند پس هازگشت از سف) حرررررج ميتوانند دروس انتخراهي را امتحران
دهند .هر)اي ايرن قبيرل دانشرجويان درصرورتي ه نتواننرد در امتحانرات پايراني نيمسرال شر)كت كننرد ،هرا نظر) گر)وه
آموزشي  /دانش ده و در پ)ديس ها م)هوط امتحان مجدد حداكث) تا پايان نيمسال هعردي و فقرط هر)اي ي برار ه)گرزار
خواهد شد.
 -21ه)اسرراس هخشررنامه دفترر) نظررارت و ارزيرراهي آمرروزش لررالي و مقرر)رات ثبتنررا در آزمررون س)اسرر)ي (سررازمان
سنجش آموزش كشور دانشجوياني كه در رشته نيمه متم)كز پذي)فته ميشروند موظفنرد هحفاصرله هرا دانشرگاه
تسويهحساب و ه)اي ثبتنا در رشته نيمه متم)كز هررررره موسسه آموزش لالي م)هوط م)اجعه نمايند.
 -29انتقال يا تغيي) رشته دانشجويان رشته نيمهمتم)كز هه رشتههاي نيمه متم)كز ها موافقت دانشگاههاي مبداء
و مقصد و يا گ)وهحاي آموزشي مبداء و مقصد (درخصوص تغيي) رشته در دانشگاه تح)ان و اح)از ش)ایط م)هوط (
مق)رات سازمان سنجش آموزش کشور ها رلايت مق)رات و اح)از نم)ه آزمون هحمانع است ،لي ن هه رشتههاي
متم)كز و هالع س ام انپذي) نيست.
 -73هزينرره صرردور المثنرري كررارت دانشررجويي ه)اهرر)  53333لاير و تعررويك كررارت دانشررجويي ه)اهرر)  43333لاير
ميهاشد .لذا دانشجو در نگحداري كارت خود هايد دقت نمايد.
 -76ه)گونه درخواست دانشجو در راهطره هرا امرور آموزشری و کارنامره وی هايرد ابتردا تسرليم اداره آمروز
پردیس  /دانشكده مربوطه شود تا پس از رسيدگي درصورت لزو هه ادارهكل امور آموزشري دانشرگاه ارسرال
گ)دد.
 -71تاريخ فارغالتحصيلي دانشجويان دانشرگاه تحر)ان ه)اسراس آييننامره آموزشري (تراريخ الرح آخر)ين نمر)ه و
مصوهات شوراي آموزشي دانشگاه تعيين مي شود .

پايان نيمسال تاهستاني
تکدرس نيمسال تاهستانی

/1/76
5/65

ت درس ه)اي فارغ التحصيلي در نيمسال اول سال تحصيلي

/3/73

ت درس ه)اي فارغالتحصيلي در نيمسال دو سال تحصيلي

61/65

پایان نيمسال اول سال تحصيلی
پایان نيمسال دو

سال تحصيلی

66/73
4/76

توضيح  :برای رشته های دارای پایان نامه یا پرروهه ( مشرابه پایران نامره ) کره تراریخ دفراع بررای آنهرا
تعيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررين
می شود  ،تاریخ فارغ التحصيلی روز دفاع محسوب می شود .
 -77تصميم و اخذ كميسيون بررسي موارد خاص دانش اه پس از طرح موضوع و پرونده تحصريلي در
لسه مربوط به طور مستقيم به دانشكده /پرديس مربوطه يا فرد متقاضري (حسرب مرورد) اعرالم
ميشود.
دانشجو موظف است ه)اي اطحع از نتيجه  ،هه اداره آموزش پ)دیس  /دانش ده م)هوط م)اجعه نمايد/.
-74دانشجويان ممتاز استعدادهاي درخشان ه)اي كسا اطحع از قوانين و تسحيحت م)هوط اهتدا هره اداره آمروزش
پ)دیس  /دانش ده م)هوط م)اجعه نمایند  .درصورت لزو و کسا اطحلات هيشت) می توانند هرا دفتر) اسرتعدادهاي
درخشان واقع در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه تماس حاصل نمایند .

