ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺳﻮال :آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢ زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮي دوره ﮐﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ )دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ( ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺳﻮال :آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل در دروه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ )اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ( ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺳﻮال:ﭘﯿﺎﻣﯽ از داﻧﺸﮕﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻞ در ﭘﺮوﻧﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻞ
ﻣﺪرك ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ داده ام ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﺳﺘﻌﻼم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮي وﺻﻮل ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ.
ﺳﻮال :درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دارم ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ :وارد ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻮﯾﺪ – ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ -ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش – ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش –
ﻗﺴﻤﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ – درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺳﻮال :در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ رﻣﺰ ورود ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﺎل ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ :وارد ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻮﯾﺪ – ﺻﻔﺤﻪ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ  -ﻗﺴﻤﺖ راﻫﻨﻤﺎي ورود ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﺎل آﻣﻮزﺷﯽ
ﺳﻮال :ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ واﺣﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :داﻧﺸﺠﻮ درﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﺣﺪاﻗﻞ  8و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  14واﺣﺪ درﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻮال  :ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻫﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ؟
داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ واﺣﺪ درﺳﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ درس ﺧﻮد را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮررت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﻋﺪم دﻓﺎع در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺸﻤﻮل اﺧﺮاج و ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮال :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاي دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﯿﻤﺴﺎل اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،دو ﺳﺎل )ﭼﻬﺎر ﻧﯿﻤﺴﺎل( اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﺠﻮ ﺳﻠﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد ارﻫﻨﻤﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﭘﺮوژه ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻓﺮم ﻣﺠﻮز ﻧﯿﻤﺴﺎل ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ دﻫﺪ .اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻄﺎي ﺳﻨﻮات ﻧﯿﻤﺴﺎل ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺷﻮراي
آﻣﻮزﺷﯽ واﺣﺪ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ ﻣﺪت داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻋﻄﺎي ﺳﻨﻮات ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
ﺳﻮال :در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﮑﻢ اﺧﺮاج ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ:
 -1در ﺻﻮرت اﺗﻤﺎم ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ،اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن دوره از داﻧﺸﺠﻮ ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -2داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻢ از ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﺸﺮوط ﺷﻮد از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻮال :ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﻼس ﻫﺎي درﺳﯽ ﻏﯿﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻼس و اﻣﺘﺤﺎن درس اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه  :1اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﻧﯿﻢﺳﺎلﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﯾﮏ درس ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻢﺳﺎل آن درس ﻏﯿﺒﺖ
ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺮه آن درس ﺻﻔﺮ و در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻏﯿﺒﺖ از ﺳﻮي ﻣﺆﺳﺴﻪ ،آن درس ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :2در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻧﯿﻢﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻪ و ﺧﺎرج
از اراده داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  8واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑﺮﺳﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻧﯿﻢﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﻢﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وي
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات اﯾﻦ ﻧﯿﻢﺳﺎل در ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻮال :ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺬف اﺿﻄﺮاري ﯾﮏ درس ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ،ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ درس ﻧﻈﺮي را ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻪ و
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮوه و واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﺎﻋﺎت آن درس ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
داﻧﺸﺠﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از  8واﺣﺪ ﻧﺸﻮد.
ﺳﻮال :ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺬف ﺗﺮم ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ،ﺣﺬف اﺿﻄﺮاري ﺗﻤﺎم دروس ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ
و اراﺋﻪ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﮔﺮوه و ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ واﺣﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دروس )اﻋﻢ از ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ( اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ و
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﻤﺴﺎل،ﻻزم اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﻮال :ﺿﻮاﺑﻂ و ﺗﻌﺪاد اﺧﺬ دروس ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز)ﺟﺒﺮاﻧﯽ( در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  12واﺣﺪ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه :1ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ  12در دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ ،اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻤﺮه ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﯾﻦ دروس ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎء داﻧﺸﮕﺎه از داﻧﺸﺠﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه :2در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﻨﻬﺎ درس ﺟﺒﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺟﺰ ﺳﻨﻮات داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻮال :ﭼﻨﺪ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮوه و واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ،در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل از ﻣﺮﺧﺼﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :1داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﻼس ﻫﺎي ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺎﺋﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام و از ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻮال :ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺬ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن داﻧﺸﺠﻮ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ( ﺗﺎﺑﻊ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﺠﻮ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ( در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳﺴﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ و  (...ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي آن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
ﺳﻮال :ﺿﻮاﺑﻂ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺼﺮاف ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ و ﺑﺮاي ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺷﺘﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي اﯾﻦ
ﻣﻬﻠﺖ ،ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ وي ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از آن ﺣﻖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن دوره را ﻧﺪارد.
ﺳﻮال :ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮي اﻧﺼﺮاﻓﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺼﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل از وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺼﺮاف آﻧﺎن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از
درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
ﺳﻮال :ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ :داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮوه و اﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا اﺧﺬ واﺣﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻮراي ﮔﺮوه و ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ واﺣﺪ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﭘﺰال ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮال:آﯾﺎ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد:
•

ﻣﺮدود)ﮐﻤﺘﺮ از (14

•

ﻣﺘﻮﺳﻂ)(14-15/99

•

ﺧﻮب)(16-17/99

•

ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب)(18-18/99

•

ﻋﺎﻟﯽ)(19-20

ﺳﻮال :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺷﯿﻮه اﺧﺬ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﻮزﺷﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،اﻧﺠﺎم
ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﻓﺎع ﻣﻮﻓﻖ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻮال :ﻣﻼك داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﻼك داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ در ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ،ﮔﺬراﻧﺪن ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي درﺳﯽ دوره ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  14و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دﻓﺎع
از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
ﻣﻼك داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ در ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺬراﻧﺪن ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي درﺳﯽ دوره ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  14اﺳﺖ.

