
آشنایی با برخی قوانین و مقررات آموزش ی

دانشکده مهندس ی برق و کامپیوتر

1400مهرماه 
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بسمه تعالی



آشنایی اب برانمه درسی و چارت درسی

2

یدرسبرنامهبایستمیدانشگاهدرتحصیلطولدردانشجوهر
.اندبگذرمختلفهایترمدرتدریجبهراخودگرایش-رشتهمصوب
.داردوجوداصلیفایلعدددومنظوراینبرای

ازکهاست«مصوبدرسیبرنامهجدول»عنوانتحتاولفایل
رسیدستقابلدانشگاهآموزشیبرنامهریزیدفتروبسایتطریق
.است

هروبسایتدرکه«درسیچارت»عنوانتحتاستفایلیدوم،فایل
آنمختلفگروههایبرایآموزشقسمتدرمعمولاایدانشکده
.استموجوددانشکده



مه در این رابطه این است که دانشکده براننکته مهم
ه اصلی هر ترم و دروسی که در هر ترم ارائه می شوند را ب

ند صورت اولیه بر مبنای چارت درسی برانمه ریزی می ک
و دانشجواینی که اب چارت مهراهی نکنند ممکن است
رم بعضی از دروس مد نظر خود را به دلیل اینکه در آن ت

یدا توصیه به مهنی دلیل اک. ارائه منی شوند نتوانند بگریند
می شود که ات جایی که می توانید درسهای هر ترم را 
منطبق بر درسهایی که در فایل چارت درسی برای آن

.ترم پیشنهاد شده اند اخذ منایید
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مقررات آموزش ی برخی 
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بهایتعنباودانشجویانبرایشدهایجادمشکالتبرخیبهتوجهبا
موزشیآمقرراتازدانشجویاناطالعبامشکالتاینازبسیاریاینکه

ازایخالصهبهادامهدراست،اجتنابقابلآنصحیحاجرایو
.گرددمیاشارهآموزشیمقررات

اموزشکلادارهسایتبهمقرراتکاملمجموعهازاطالعبرای
.فرماییدمراجعهدانشگاه



:نامثبت

مرحلهانجاممیشود3ثبتنامدانشجویاندر:
1-ثبتناممقدماتی
2-ثبتناماصلی
3-ترمیم

سیدرچارتبهتوجهواحدانتخابونامثبتجهتنکتهمهمترین
بروزدلیلبهصورتاینغیردراستآنمبنایبردرساخذو

اخذدرزیادیمشکالتدچارامتحانودرسساعاتدرتالقی
.شدخواهندالتحصیلیفارغوبعدیترمهایدردرس
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:مقدماتینامثبت
-رمتهردردقیقتاریخ)ترمپایانیهایهفتهدرعموماٌمقدماتینامثبت

.گرددمیبرگزار(گرددمیرسانیاطالع
-مشاهده75گزارشطریقازراخودپیشنهادیدروسلیستدانشجویان

سپسواعمالرانظرمورد،تغییراتراهنمااساتیدهماهنگیباونموده
.ندنمایاعمالراهنمااستادسپسودانشجوابتدارانامثبتتاییدگزینه

-حذفیبراگردد،اعمالپیشنهادیدردروستغییراتیباشدلزمدرصورتیکه
کردناضافهبرایهمچنین.کنندمیراواردحذفکلمه(عمل)ستونهردرس
شودمیاستفادهلیستپاییندرشدهبینیپیشمحلازجدیددرس

اخذواضافهحذفهرگونهدرموردراهنمااساتیدموافقتاستلزمدرهرحال
.گردد

یانتخابدروساخذحقصرفااصلی،نامثبتاولروزهایدردانشجویان:تذکر
.دارندراعمومیدروسوشدهحذفیاوافتادهدروسی،مقدماتنامثبتدر
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:اصلینامثبت
-یایک"معمول)59گزارشگلستانسیستمطریقازنامثبتزمانازاطالعکسب

نامتثبزمان.(استشدهایجادنامثبتهردانشجوساعتبراینامثبتازقبلروزدو
تانگلسسامانهتوسطالگوریتمیکاساسبروگذراندهواحدهایاساسبرصرفا
.شودمیتعیین

-انتخابجهتشدهمشخصساعتدرگلستانآموزشیجامعسیستمبهمراجعه
گذشته،ترممردودی/شدهحذفدروسمقدماتی،نامثبتدروسمجموعهازواحد
.مقدماتینامدرثبتنشدهارائهدروسوعمومیدروس

-ثبتیانپا»و«اعمال»هایگزینهتائیدگلستاندرسیستمنظرمورددروسانتخاب
.کارصحتازاطمینانحصولبعداز«نام

ممکندروسانتخاببدونتغییراتوانجامشدهتعیینساعتازقبلنامثبت:توجه
.نیست

لزمارندداستثناءصورتبهدروسازبعضیگرفتنبهنیازکهدانشجویانی:تذکر
ستاذکربهلزم.نمایندثبترانظرموردمجوزتقاضایگلستانسامانهدراست

.شودمیاعطادانشجوبهخاصشرایطدرمجوزاعطای
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:ترمیم
-ستلیوشدهگلستانسیستمواردخودعبوروکلمهنامازبااستفادهدانشجویان

.کنندمیرامشاهدهترمیمشروعساعتونامیثبتدروس
نیستمتمرکزنامثبتبهنیازیاولترمدردانشجویاننوبرای:تذکر.
-وهمچنینگلستاندرسیستمآنهاواعمالدرترمیمدروسبرنامهتغییراتبهباتوجه

مطلعخودنامیثبتدروسوضعیتازاستلزمدانشجویانقبل،ترمنمرات
اندانشجوینامثبتگزارش»دانشجویانکهاستلزممنظوراینبرای.گردند
شده«مخدوش»دانشجونامثبتچنانچه.کنندرامشاهده«دروستغییراتبهباتوجه
.نمایداقدامخودبرنامهاصالحبهنسبتبایدحتمااباشد،

بدهندخوداصلینامدرثبتتغییر6حداکثرتوانندمیدانشجویانترمیمدرخالل
.نماینداخذمقدماتینامثبتدروسمجموعهازخارجدرسودو

شدخواهداعمالتاییدصورتدرنامثبتاستثنائات.
مشکلیتانمایندمطالعهدقتبارادانشکدهآموزشهایاطالعیهدانشجویان

.نیایدپیشبرایشان
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:اضطراریحذف
طبقهردانشجوکهشودمیانجامدانشجوترمدراواخرمعمولااضطراریحدف

.کنداضطراریخودراحذفنظرمورددرستوانندمیزیرمقررات
یعملتماماادرس)نباشدبدنیتربیتیاآزمایشگاهیاکارگاهشدهحذفدرس

.(نباشد
رزمندهدانشجویان)نشودواحد12ازکمترباقیماندهواحدهایتعداددرسحذفبا

.(واحد10رایثارگو

عازپذیرششدهاندلزماستبرایاطالایثارگرانیکهازطریقسهمیهدانشجویان
.مقرراتویژهبهدفترایثارگرانمراجعهنمایند
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پزشکیحذف:

-استبررسیقابلموجهغیبتعنوانتحتامراین.
شورایبهدانشگاهبهداریودانشکدهنظراعالمهمراهبهدانشجودرخواست

حذفدرخواستواستالزامیمربوطهفرمکردنپر.شدخواهدارسالمنتخب
.استپذیرامکانترمپایانامتحاناتدرشرکتعدمصورتدرفقط

مجازحذف:
بهامتحاندرموجهغیبتعنوانتحتپزشکیحذفمشابهنیزحذفاین

.شودمیانجامبیماریازغیردلیلی
ودشومیمحسوبتیپیکازآموزشینظرازمجازوپزشکیحذف:مهمتذکر

ستابدیهی.گرددمیانجامتحصیلدورهکلدردانشجوهربرایباریکجمعاا
تاییدصورتدروبودنخواهدپذیرانجامدانشکدهتاییدباصرفابعدیدفعات

خواهدارجاعدانشگاهآموزشیکمیسیونبهگیریتصمیمجهتموارددانشکده
.گردید
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آزادمطالعهبصورتدرساخذشرایط:
رزیباشرایطکهرشتهمصوبنظریازدروسیکیازعبارتستآزادمطالعهدرس

درس،دهندهارائهمرکزونیزدانشجوتحصیلمحلدانشکدهموافقتدرصورت
:دنمایاخذدرسویکیکباربرایفقطتوانندمیتحصیلمدتدانشجودرتمام

باشددانشجورشتهواصلیپایهدروسجزونبایددرساین.
باشدنشدهارائهترمدرآندرساین.
استپذیرامکانآخرترمدودرالتحصیلیفارغجهتدرساخذ.
فرمیلتکمودانشکدهبهمراجعهباآزادمطالعهمتقاضیدانشجویانترمیمازقبل

عهمطالدرساخذبهاقدامترمیمروزدربتوانندتاگرفتهراآناخذمجوزاستثناء
ترمدرآنشدهاخذواحدهایجزوآزادمطالعهدرس.نمایندترمیمفرمطریقازآزاد

.گرددمیمنظورنیزواحدنصابحدودرمحاسبهشدخواهدمنظور
یلتحصمحلدانشکدهبعهدهضوابططبقدروسگونهایننامثبتمسئولیت

.باشدمیدانشجو
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ترمپیشبصورتدرسشرایط:

رسددوحداکثربهنیازتحصیلازفراغتبرایدانشجوییچنانچه
معاونطریقازتواندمیباشدداشتهواحد4ارزشبهعمومی
دروسآندهندهارائهمرکزبهخودتحصیلمحلدانشکدهآموزشی
ثرحداکزمانیدرفاصلهمربوطه،مرکزموافقتدرصورت.شودمعرفی

.شدخواهدبرگزارترمپیشامتحانهرترماولهفتهدو
اسررررت12قبررررولیدردرسپرررریشترررررمحررررداقلنمررررره.

تعدادواحددروسپریشتررمونمررهآنهرادرآخررینتررمتحصریلی
درهرحالتعردادواحردهایدانشرجودرهرتررم.شوددانشجوثبتمی

.نمایدزتجاونبایستیازحداکثرمجاز
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مجددامتحانبصورتدرساخذشرایط:
ئهارانوبتودرآخرینهستندتحصیلازفراغتدرشرایطکهدانشجویانیدرمورد

تحصیلازفراغتبهموفق(درسآنفقطو)درسدرآنشدنمردودبعلتدرسی
اینازمجدداااستممکندرس،دهندهارائهمرکزموافقتدرصورتنمیگردند،
.آیدبعملامتحاندانشجو

ترمانپایودرامتحانداشتهفعالشرکتترمدرطولمربوطهدردرسبایستیدانشجو
.باشدنشدهقبولینمرهاخذبهموفقولینمودهشرکتنیز

اجدودانشجویانهاودانشکدهشودبرگزارهرترمچهارمتاهفتهحداکثرمجددامتحان
.نمایندمعرفیدرسدهندهارائهمرکزبهسومتاهفتهراحداکثرشرایط

تاآخردرسدرآننامثبتبهملزمدانشجومجدد،درامتحانشدنمردوددرصورت
.باشدمیترمپنجمهفته

استالزامیمربوطهفرمپرکردنمجدد،امتحانبرای.
بعملمجددامتحاندروسازتعدادیازمراکزازبرخیوهادانشکدهاعالمطبق

.آیدنمی
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:التحصیلیفارغ
انجامبهنسبتتواندمیرشتهمصوبدروسکلیهگذراندنازپسدانشجو

.نماییداقدامخودالتحصیلیفارغامور
گرددمیصورتزیرمراحلازپسموقتگواهینامهصدور.

وسطتآموزشکلادارهبهارسالوالتحصیلیفارغصورتجلسهتنظیم
دانشکده

مربوطههایتأییدمراحلانجامودانشجوتوسطحسابتسویهانجام،
دانشگاهمختلفواحدهایتوسط

(دباشداشتهرفاهیاموربدهیدانشجوچنانچه)اقساطدفترچهدریافت
وظیفهنظاممنعنداشتن-

هبسربازیخدمتبهاعزامجهتوظیفه،نظاممشمولدانشجویان:تبصره
.شوندمیمعرفیوظیفهنظام
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آشنایی با چارت سازمانی دانشگاه
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امناهیئت-دانشگاهرئیسههیئت-دانشگاهرئیس
خاصمواردکمیسیون-دانشگاهآموزشیشورای-آموزشیمعاون-...
(متعدداداراتشامل)آموزشکلاداره

دانشجوییامورکلاداره

ویدانشجویسرپرست)دانشکدهرئیسههیئت-دانشکدهرئیس
معاونپژوهشی،معاونتکمیلی،تحصیالتسرپرستفرهنگی،
/https://ece.iut.ac.ir(آموزشیهایگروهمدیرانآموزشی،

https://iut.ac.ir/

https://amoozesh.iut.ac.ir/



معاونت آموزش ی دانشکده
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دانشکدهآموزشاداره
پشتیبانیوپاسخگوییسامانهطریقازتماس
5368-5367تلفنیتماس

ایمیلece_amoozesh@of.iut.ac.ir

دانشکدهپژوهشیوآموزشیشورای
دانشکدهآموزشیمعاون

ایمیلahmadzadeh@iut.ac.ir

5370تلفن

https://ece.iut.ac.ir/

https://tkt.iut.ac.ir/
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از توجه شما سپاسگزارم


