
آشنایی دانشجویان ورودی جدید 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی با مقررات آموزشی 

دادکشنه ادبیات و علوم انسانی 

اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی 

1399آبان ماه 



ن ورودی جدید دااگشنه خیر مقدم و تبریک قبولی دانشجویا



نکات مهم آیین نامه آموزشی

ارشد ناپیوستهدانشجویان مقطع كارشناسی



سنوات

(نيمسال4)سال2حداكثردانشجویانمجازتحصيليسنواتتعداد:تحصيليسنوات•

.باشدميورودبدواز

سنواتدانشکدهآموزشيشورايتصویبباوخاصشرایطدر:سنواتافزایش•

.استافزایشقابلنيمسالدوتاحداكثردانشجو

برعهده6ترماز(روزانهدانشجویان)سنواتافزایشهزینه:سنواتافزایشهزینه•

صيلتحادامهازاضافيسنواتدرالتحصيليفارغعدمصورتدروباشدميدانشجو

.شودميمحروم



محرومیت از تحصیل–مشروطی 

14ازركمتمعدلتحصيلينيمسالیكدردانشجوچنانچه:مشروطي•

.گرددميمحسوبمشروطدانشجوينيمسالآندر،نمایداحراز

نيمسال2ازبيشمشروطيسنواتتعداداگر:تحصيلازمحروميت•

الفاصلهببایدوشودميتحصيلازمحروم،باشد(متناوبیامتوالي)

.نمایدحسابتسویهدانشگاهازباید

.نداردواحدحداقلمشروطيدانشجو•



حداقل و حداكثر تعداد واحد انتخابی در هر نیمسال

درسيواحد14حداكثرتواندميوواحد8حداقلاستالزمنيمسالهردردانشجو•

.نمایدانتخاب

.نمایداخذنيزنامهپایانبارادرسيواحدتواندميآخرترمدانشجوی•

.باشدنميمجازپنجمنيمسالدرآموزشيواحداخذ•



لیمعدل قبولی ترم و فارغ التحصی–نمره قبولی درس 

12:درسهردرقبولينمره•

14:ترمدرقبوليمعدل•

هايواحدكليهگذراندنشرطبه:التحصيليفارغجهتكلمعدل•

.باشدمي14حداقلالتحصيليفارغبرايكلمعدلآموزشي

مي14نمرهودرس2حداكثرارشدكارشناسيمقطعدر:مهماننمره•

.باشد



تعداد واحد فارغ التحصیلی 

موردرشتههايسرفصلبهبسته:ناپيوستهارشدكارشناسيواحدتعداد•
.باشدميمتغيرحداكثرواحد32تا28ازنظر

.شوداستعالممربوطهگروهاز•



حضور در كالس

.استالزاميجلساتتمامدردرسيهايكالسدردانشجوحضور•
درسجزبه).گرددميثبت0/5درسآننمرهجلسه3ازبيشغيبتصورتدر•

(.استجلسهیكدرسایندرمجازغيبتتعدادكهبدنيتربيت
نميمجازحذفنامهآیينازدرسامتحانوكالسدرحضورعدمصورتدر•

.شدخواهدثبتصفردانشجونمرهوكرداستفادهتوان
یكنيمسالهردر)دومنيمسالتاحداكثرتواندميدانشجوهر:اضطراریحذف•

ازبيشغيبتعدمصورتدرونشودكمترواحدحداقلازآنکهشرطبه(درس
.نمایداضطراريحذفمربوطه،استادتایيدومجازحد



درخواست مرخصی تحصیلی

ویاندانشجبرايچهارمنيمسالواولنيمسالبراي:تحصيليمرخصي•

.نيستممکنارشدكارشناسي

شروعازقبل،هاكالسشروعازقبلهفته2وبعدبهدومنيمسالاز•

بهدانشجوحضوریدرخواستبا(نيمسال1حداكثر)اضافهوحذف

.استپذیرامکانتکميليتحصيالتوآموزشاداره



غیبت در جلسه امتحان  

.گرددميدرجصفرنمره•

ازبعدروز10تاحداكثربایستيپزشکيمشکالتصورتدردانشجو•

ازدولتيکكلينيازمعتبرپزشکينسخهارائهبادرس،آنامتحانتاریخ

(يپزشکحذف)خدمتپيشخوانمنویآموزش،جامعسيستمطریق

.بدهددرخواست



سامانه جامع آموزش

:ازعبارتنددانشگاهآموزشجامعسامانهخدمات
(ترمدردرسیكحداكثر)اضطراريحذف،اضافهوحذف،نامثبت•
تحصيلبهاشتغالگواهيدرخواست•
سنواتتمدیددرخواست•
پزشکيحذفدرخواست•
حسابتسویهدرخواست•
موقتگواهيدرخواست•
وظيفهنظامدرخواست•
كشورازخروجدرخواست•
غيره•



مركز آموزش های آزاد 

انسانيعلومتخصصيهایدوره•
انسانيعلومحوزهدركارآفرینيآموزشهایدوره•
عموميافزایيدانشهایدوره•



ساعات كاری  

14:30تا7:30ساعتاز:شنبهسهتاشنبهروزهای•

ازهاپروندههفتگيبایگانيدليلبه)12ساعتتا:چهارشنبهروزهای•

(.بودنخواهدمحترممراجعينجوابگوياداريوقتپایانتا12ساعت

.داردتغييراحتمالمختلففصولدرساعاتاین•



نمودار سازمانی 
آقای دكتر كریمي دوستان ، ریيس دانشکده 

آقای دكتر اصغری ، معاون آموزشي دانشکده 

آقای بابک سودمند ، ریيس اداره آموزش و تحصيالت تکميلي

آقای حميد علي مرداني
معاون كارشناسي و دانش آموختگان
اداره آموزش و تحصيالت تکميلي

آقای علي فرهمند
معاون تحصيالت تکميلي

اداره آموزش و تحصيالت تکميلي

آقای مصطفي زارع
مسئول واحد برنامه ریزی و امتحانات 
اداره آموزش و تحصيالت تکميلي



نمودار سازمانی 

كارشناسان آموزش اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی

رشته زبان و ادبيات فارسي  خانم شهال عظيمي 
ران شناسي و زبان های باستاني، ایرشته های باستان شناسي، فرهنگ خانم دلبر عبادی 

رشته های فلسفه و زبان شناسي همگاني  خانم منيژه چناری  
رشته تاریخ   خانم آذر مجردویند 

رشته زبان و ادبيات عربي خانم فرشته موسوی



نمودارسازمانی  

كارشناسان گروه های آموزشی اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی

رشته زبان و ادبيات فارسي  خانم ليندا قنواتي
رشته باستان شناسي شهناز ساميارخانم

رشته فلسفه خانم اكرم موثق
رشته تاریخ   خانم ليال انصاری 

رشته زبان و ادبيات عربي عليرضا صفاآقای
رشته زبان شناسي همگاني  خانم مرضيه سعادت 

رشته فرهنگ و زبان های باستاني خانم مرضيه سعادت


