آشنایی با قوانین آموزشی دانشگاه

ثبت نام دانشگاه
پس از اعالم نتایج کنکور سراسری از سوی سازمان سنجش با مراجعه به سایت دانشگاه الزهرا به نشانی www.alzahra.ac.ir
مشاهده تاریخ ثبت نام ،در تاریخ اعالم شده برای ثبت نام الکترونیکی و حضوری اقدام نمایید.
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام


ریز نمرات مقطع متوسطه



ریز نمرات مقطع پیش دانشگاهی



اصل مدرک پایان دوره متوسطه



اصل مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی



فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه



فتوکپی از کارت ملی



رسید پستی تاییده پیش دانشگاهی



شش قطعه عکس  3*4پشت نویسی شده



قوانین مربوط به مدت تحصیل در مقطع کارشناسی  :حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کارشناسی پیوسته
براساس آیین نامه از سال  33به بعد  4سال است .حداکثر مدت مجاز تحصیل در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی
دانشگاه حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته افزایش می یابد.



قوانین مربوط به حضور و غیاب  :حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو
در هر درس نباید از

3
16

مجموع ساعات آن درس تجاوز کند .در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب

میشود .درصورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از

3
16

باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود ،آن درس حذف

می شود.


غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله ی گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر
درس موجب حذف آن درس می گردد .تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان برعهده ی شورای
آموزشی دانشگاه و یا کمیته منتخب آن شورا است.



حداقل نمره قبولی در هر درس  01می باشد.



چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  01باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و
در نیمسال بعدی حداکثر می تواند  04واحد اخذ نماید.



درصورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دوره کارشناسی در سه نیمسال متوالی یا متناوب کمتر از  01باشد  ،در هر مرحله
ای که باشد  ،از ادامه تحصیل محروم میشود.
تبصره  :1چنانچه دانشجو در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند و در نیمسال های بعدی درس
مذکور را با نمره قبولی بگذراند نمره های مردودی قبل در ریز نمرات تحصیلی دانشجو باقی می ماند اما این نمرات در
محاسبه ی میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
تبصره  :2گذراندن دروس با استفاده از تبصره  0صرفا برای محاسبه کل دوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی می باشد
و مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی کند.

اخذ کارت دانشجویی
دانشجویان جدیدالورود هنگام ثبت نام الکترونیکی (غیرحضوری) هزینه کارت را پرداخت نموده و هنگام ثبت نام حضوری کارت خود
را از آموزش دانشکده تحویل میگیرند.
نکته  :دانشجویان در هر ترم باید برای تمدید اعتبار کارت دانشجویی خود به آموزش دانشگده مراجعه و اقدام به چسباندن برچسب
آن ترم نمایند.

پیش ثبت نام (ثبت نام مقدماتی)
پیش ثبت نام فرآیندی است که طی آن دانشجو دروسی را که خواهان اخذ آنها در ترم آتی است  ،به اطالع دانشکده میرساند .این
کار در اواسط هر ترم با اطالع رسانی استاد راهنما و اخذ فرم پیش ثبت نام از ایشان و ثبت دروس مورد نظر دانشجو در آن صورت
می پذیرد .نکته مهمی که دانشجو باید به آن توجه کند این است که "در روز انتخاب واحد دروسی ارائه می شود که دانشجو در فرم
پیش ثبت نام درج کرده باشد".

پرداخت اینترنتی شهریه
نکته  :دانشجویان شبانه می بایست شهریه ثابت خود را قبل از زمان انتخاب واحد و شهریه ترمی خود را بعد از زمان حذف و اضافه
تا زمان ارزشیابی از طریق سامانه گلستان به نشانی  www.edue1.alzahra.ac.irپرداخت نمایید.

تسویه حساب الکترونیکی
برای تسویه حساب فارغ التحصیلی از طریق سیستم گلستان می توانید از راهنمای زیر استفاده نمایید.
راهنمای تصویری تسویه حساب الکترونیکی از طریق سامانه گلستان

انتخاب واحد


هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل  01و حداکثر  11واحد درسی را انتخاب کند.
 تبصره  -0در آخرین نیمسال تحصیلی ،دانشجو از رعایت شرط حداقل  01واحد معاف است.
 تبصره  -1درصورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل دو درس داشته باشد می تواند با نظر استاد مربوطه  ،مدیر
گروه و تایید معاون آموزشی دانشکده آن دروس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.
 تبصره  -3اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین نمراتش حداقل  01باشد میتواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد
حداکثر تا  14واحد درسی را انتخاب کند.
 تبصره  -4در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر  14واحد باقی داشته باشد ،حتی اگر مشروط
باشد ،با نظر دانشگاه میتواند تمامی واحد های باقیمانده را در یک نیمسال اخذ نماید.
 تبصره  -5تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر  6واحد درسی است.



انتخاب واحد از ساعت  6صبح روز ثبت نام هر ورودی آغاز و به مدت  14ساعت ادامه دارد .توجه داشته باشید تنها در این
محدوده زمانی قادر به انتخاب واحد هستید.



چنانچه می خواهید درسی را اخذ نمایید که برای ورودی های بعد از شما ارائه شده ،بایستی در روز انتخاب واحد آن ورودی
به مدیر گروه و نیز استاد راهنمای خود مراجعه کنید.

حذف و اضافه
دانشجویان می تواند در هر نیم سال تحصیلی طبق تقویم آموزشی در بازهی حذف و اضافه حداکثر دو درس حذف و سه درس اخذ نمایند.

حذف اضطراری
نکاتی که باید پیش از حذف اضطراری مورد توجه قرار گیرد:
.0

دانشجو میتواند فقط یکی از درس های نظری خود را با تایید گروه آموزشی مشروط بر آنکه اوال غیبت دانشجو در آن درس بیش از
 3/06مجموع ساعات نباشد و ثانیا تعداد واحدهای باقیمانده وی کمتر از  01واحد نشود حذف اضطراری کند.

.1

حذف اضطراری با رضایت استاد درس و استاد راهنما امکان پذیر است.

شرایط و نحوه ی تغییر رشته
دانشجو برای تغییر رشته در مقطع کارشناسی باید شرایط زیر را دارا باشد:


حداقل گذراندن دو نیم سال تحصیلی



وجود رشته یا گرایش مورد تقاضا دانشجو در دانشگاه



وجود کد رشته مقصد در کارنامه سبز دانشجو(تایید این مورد برعهده کارشناس نقل و انتقال است )



موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد و با تایید شورای آموزشی دانشگاه



کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آموزشی ذیربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته
یا گرایش در دانشگاه



ارسال پذیرش با تایید سازمان سنجش آموزش کشور امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات
باقی مانده

مرخصی تحصیلی و مرخصی زایمان
مطابق قانون دانشجویان مقطع کارشناسی میتوانند حداکثر دو ترم به صورت متناوب یا متوالی از مرخصی تحصیلی استفاده
نمایند.


مرخصی تحصیلی ،جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب میشود.



تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی ،حداقل دو هفته قبل از شروع ثبت نام هر نیم سال ،توسط دانشجو به واحد
آموزش دانشکده تسلیم گردد.



مدت مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی حداکثر به مدت  5نیمسال می باشد( .یک نیمسال قبل از زایمان
و سه نیمسال بعد از زایمان)

استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان
دانشجویان ممتاز کارشناسی با احراز شرایط زیر میتوانند متقاضی دوره های کارشناسی ارشد بدون کنکور باشند:


پس از  6نیم سال متوالی با گذراندن حداقل  011واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر دانشجویان هم
رشته و هم ورودی خود باشند.



حداکثر در مدت  8نیم سال دانش آموخته شوند.



پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله بعد از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکان پذیر است.



پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط ،به تشخیص گروه آموزشی و نیز تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.



تغییر رشته یا محل تحصیل افرادی که به این ترتیب در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته می شوند مجاز نیست.

نکته  :دانشجویان ده درصد برتر دارای شرایط فوق همچنین میتوانند در فراخوان سایر دانشگاه ها نیز شرکت نمایند.

پروژه پایانی
در اردیبهشت و آذر ماه هر سال دانشجو می تواند برای اخذ پروژه برای ترم اینده اقدام نماید.

نکته :حداقل واحد گذرانده جهت اخذ پروژه کارشناسی  011واحد است.

عضویت در کتابخانه
برای عضویت در کتابخانه مرکزی کافی است یک کپی از کارت دانشجویی خود را به مسئول عضویت کتابخانه مرکزی تحویل دهید
تا عضویت شما فعال گردد.
نکته:
.0دانشجویان مقطع کارشناسی قادرند حداکثر  3جلد کتاب را برای مدت دو هفته و در صورت تمدید تا  1هفته ی دیگر از
کتابخانه مرکزی به امانت بگیرند.
.1تاخیر در تمدید یا تحویل کتاب در مدت معین منجر به پرداخت جریمه تاخیر می گردد.

ارزشیابی اساتید
دانشجویان باید در هر ترم پس از اطمینان از عدم بدهی در بازه ارزشیابی اساتید با مراجعه به سامانه گلستان ارزشیابی را انجام
دهند.

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان
نکته :دریافت کارت ورود به جلسه در بازه زمانی ارزشیابی اساتید قابل رویت می باشد.

