
 )مقطع کارشناسی(  فنی و مهندسی دانشکده اطالعیه مهم، قابل توجه کلیه دانشجویان

 دانشکده فنی ، دانشگاهآموزش (  مختلف هاي بخش بارگذاري شده در   www.qom.ac.ir دانشگاه قم سایت  به  آموزشی و آیین نامه قوانین ،رشته، سرفصل فرمهاي آموزشی  دریافت جهت -1
 .شودمراجعه  )گلستانسیستم  ، و مهندسی

 
 .بررسی نخواهد شد ،خارج از این روال هاي درخواست و تحویل گردد به کارشناس آموزش ،تقویم آموزشی دانشگاهفرم هاي مشخص شده و بر اساس  قالب و در مکتوببصورت  ، بایستیرخواست هاي دانشجویید  -2
 
عدم تداخل کالسی و امتحانی، در سیستم گلستان،  دانشجو موظف است با توجه به برنامه درسی ارائه شده توسط مدیر گروه بر اساس چارت درسی و با رعایت قوانین آموزشی و پیش نیاز دروس و : و اضافه انتخاب واحد و حذف -3

به عهده یم ساعات امتحانی، نمرات و تغییر آنها، میان ترم، هر گونه سؤال و مشکلی در خصوص انتخاب واحد و حذف و اضافه، انتخاب اساتید، نحوه تدریس اساتید، تنظیم ساعات دروس، ظرفیت کالسها، تنظ .اقدام به اخذ واحد نماید
 .مربوطه خواهد بود مدیر و معاونت گروه آموزشی
فرم درخواست . ، قابل بررسی می باشدواحد باشد،  بعد از پایان یافتن حذف و اضافه، به مدت یک روز 12دانشجویانی که ترم آخر هستند و یا تعداد واحد اخذ شده آنها کمتر از  صرفا درخواست انفرادي آن دسته از

  .نمی باشداین گونه درخواست ها ، در صورت مغایرت با قوانین آموزشی و یا عدم دسترسی کارشناس، قابل انجام  بدیهی است. باشد شدهمدیر گروه به کارشناس مربوطه تحویل  موافق و با نظر بایستی با جزییات کامل تکمیل
 رعایت و با در تاریخ مندرج در تقویم آموزشی حداکثر فرم تکمیل شدهتحویل و )  همراه با امضاي استاد مربوطه( یک درس غیر عملی را با تکمیل فرم مربوطهفقط دانشجو می تواند  ) :اضطراري( حذف تک درس -4

  .حذف نماید) و نداشتن غیبت غیر مجاز در ترم رعایت حداقل واحد(شرایط مندرج در فرم 
  .باشد قابل بررسی می در شوراي پزشکی، فقط با مدارك بستري در بیمارستان یا مراجعه حضوري به پزشک دانشگاهطبق مصوبه دانشگاه، حذف پزشکی : حذف پزشکی -5

  
می باشد و با توجه به اینکه مدت زمان الزم براي رسیدگی به اعتراضات و تایید  اتامتحان پایانپس از  روز 10 ،کارشناسی مقطعبراي  ،اساتیدتوسط  ،مهلت ثبت و تایید نهایی نمره طبق آیین نامه و طبق مصوبه دانشگاه، : نمرات -6

 ثبت  وزر 7مدت  ظرف  ،، توسط استاد مقطع کارشناسی نمرات ،می باشد، لذا الزم است جهت جلوگیري از قفل شدن سیستم و مشکالت عدم اعالم نهایی نمره و بی نظمی و اختالل در سیستم آموزش  روز 3 ،نهایی نمره
 .به عهده مدیر محترم گروه می باشدپیگیري جهت اعالم نمرات  ،عالم نمراتادر صورت عدم  .شود، تایید نهایی توسط استاد روز 3 و بعد از

  
در صورت بروز مشکل در این زمینه، . اخذ نماید ،واحد 14حداکثر  ،ترم قبلدر واحد و در صورت مشروطی  20واحد و حداکثر  12حداقل دانشجوي مقطع کارشناسی بایستی در طول یک ترم   :حداقل و حداکثر واحد مجاز -7

 .دانشجو می بایست بالفاصله، جهت ابقاي ترم یا حذف واحد اضافی به کارشناس آموزش مراجعه نماید
  )   و هیچ درسی باقی نمانده باشد فارغ التحصیل شودواحد،  24دانشجوي ترم آخر، دانشجویی است که با گذراندن حداکثر (واحد اخذ نماید  24حداکثر  در ترم آخر، دانشجوي ترم آخر، میتواند

  
 ز موافقت اولیه دانشگاه هاي مبدا و، درخواست خود را ثبت نموده و پس اسامانه خدمات آموزشی وزارت علوم، در اردیبهشت ماه هر سالدانشجویان جهت درخواست مهمانی و انتقالی می باست از طریق :  مهمان و انتقال -8

 .اعالم گردد بررسی در شوراي آموزشی، موافقت یا مخالفت نهاییه درخواست مهمانی و انتقالی خود را بصورت مکتوب جهت طرح در شوراي آموزشی دانشکده، تحویل نمایند تا ضمن مقصد، بالفاصل
اس تحویل نمایند تا پس از بررسی مدیر گروه و شوراي آموزشی، دانشجویان ضمن بررسی واحدهاي ارائه شده در دانشگاه مقصد و با رعایت قوانین آموزشی، درخواست خود را در فرم مربوطه تکمیل و به کارشن:  تابستان مهمان -9

 ) واحد می باشد 6حداکثر واحد قابل اخذ در تابستان .  (نتیجه آن مشخص گردد
د تا پس از بررسی مدیر گروه و شوراي آموزشی، نتیجه آن دانشجویان ضمن بررسی واحدهاي ارائه شده در دانشگاه مقصد و با رعایت قوانین آموزشی،، در فرم مربوطه تکمیل و به کارشناس تحویل نماین: مهمان تک درس - 10

 ) .واحد، اخذ شده و با رعایت حداکثر واحد مجاز، در دانشگاه دیگر مهمان تک درس اخذ نماید 12گاه قم ،براي مهمان تک درس، بایستی حداقل واحد الزم در دانش( .مشخص گردد
 

کالس ها و امکانات کالسها از جمله ویدئو پروژکتور و تخته وایت برد و صندلی و  نصب شده و لذا در صورت بروز هر گونه سؤال و مشکالت ایجاد شده در خصوص کالس هادر تابلو اعالنات  : هاي دانشکده کالس برنامه - 11
  . خودداري فرمائیداکیدا مراجعه نموده و از مراجعه به بخشهاي دیگر مسئول حضور و غیاب فقط به ... ماژیک و 

http://www.qom.ac.ir


 .و در برنامه کالسی نصب شده در تابلو اعالنات، ذکر نمی شود ار می شوددر محل مربوطه برگز...) تربیت بدنی،آزمایشگاه، کارگاه، سایت و (کالس هاي دروس عملی 
  ).ی می باشدمرتبط با دانشکده فنی و مهندس 30الی  20فقط شماره گروه دروس عمومی. (توسط مدیران گروه مربوطه، و مختص دانشکده هاي مختلف ارائه می شود...)  معارف، فارسی، زبان و تربیت بدنی و (کالس هاي دروس عمومی 

  
بصورت  در سمت چپ، ،اداره و شهر بدون انتخاب کدسپس ، سایر، انتخاب شود و ي درخواست، نوع نامهدر قسمت باال(درخواست خود را بصورت کامل ثبت نماید دانشجو در سیستم گلستان  ابتدا  :اشتغال به تحصیل گواهی - 12

  .مربوطه صادر و تحویل خواهد شدرشته سط کارشناس تو 11 - 12 بصورت روزانه از ساعت گواهیپس از ثبت درخواست توسط دانشجو، ) تایپ شود صحیح،
   .بدیهی است گواهی اشتغال بدون مهر فاقد اعتبار میباشد. مرکزي مراجعه گردد زمانبه دبیرخانه آموزش واقع در سا )مربوط به اداره راهنمایی و رانندگی( دریافتی از آموزشجهت مهر و عکس دار کردن گواهی 

  
و به مسئول کارآموزي  یلطبق برنامه زمان بندي اعالم شده در تابلو اعالنات آموزش، فرم معرفی به ارتباط با صنعت را با امضاي مدیر گروه و استاد کارآموزي تکمواحد گذرانده،  80دانشجو داراي : کارآموزي - 13

 . می توانند کارآموزي خود را با تایید مدیر گروه، در طول ترم آخر اخذ نمایند)  باقیمانده واحد 8حداکثر ( صرفا دانشجویان ترم آخر و تحت شرایط خاص . ثبت گردد ترم تابستانمراجعه نموده تا براي 
به کارشناس مراجعه تا درس در سیستم گلستان ثبت شده و استاد درس، نمره را در کارآموزي، در نهایت با اخذ نمره از استاد  .مراجعه می نماید ،و بعد از آن به محل کارآموزي صنعتدانشجو پس از ثبت نام در دانشکده، به دفتر ارتباط با 

  .نهایی نمره توسط آموزش دانشکده صورت می پذیرد تایید. نماید استاد سیستم گلستان اعالم و تایید
 

 تمدید پایان نامه. رم، نمره نهایی خود را اخذ نمایددر طول یک ت دیگر دروس همانندو نموده انتخاب واحد اخذ  در زمان، پس از هماهنگی هاي الزم از طریق گروه مربوطه  را درس پروژه کارشناسیدانشجو بایستی : پروژه - 14
    .امکان پذیر نمی باشد ، مشکالت ناشی از طوالنی شدن اخذ نمره،نیز آیین نامه آموزشی و  بر اساس درس پروژه پایانی مقطع کارشناسی،

 
 .نماید تحویلمربوطه به کارشناس  )ثبت درخواست سامانه وزارت علوم، فیش واریزيمربوط به کد رهگیري (مدارك الزم را تکمیل نموده و همراه با  درخواست دانشجو، بایستی برگه دانشجوي داراي وضعیت خاص - 15

  .درخواست هاي مربوط به کمیسیون موارد خاص، فقط یک بار، قابل مطرح شدن می باشد
 

  . در جلسه آزمون الزامی است )سیستم گلستان  428گزارش ( همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه  :امتحانات - 16
 . و در صورت عدم حضور دانشجو در جلسه آزمون به هیچ عنوان آزمون مجدد برگزار نمی شود از توزیع سؤاالت و قبل از حضور و غیاب ندارددانشجو به هیچ عنوان، حق ترك جلسه آزمون را بعد 

همراه داشتن هر گونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ندارد و  را با دانشجوي دیگر) دفرمول یا مجاز اعالم شده توسط استا(، ماشین حساب، برگه اضافه )در امتحان کتاب باز(دانشجو در جلسه امتحان، به هیچ عنوان ،حق جابجایی کتاب 
  )استفاده از تلفن همراه به هر دلیل، تقلب محسوب می شود  و تلفن همراه بایستی خاموش باشد(. لپ تاپ، تبلت، کیف، جزوه و کتاب در جلسه آزمون ممنوع می باشد

  .و بقیه دروس عمومی مربوط به دانشکده هاي دیگر می باشد برگزار می شود 15که مربوط به دانشکده فنی و مهندسی می باشد در ساختمان بلوك  30الی  20امتحانات دروس عمومی با شماره گروه هاي 
  . تعطیل است و از پذیرش مراجعات دانشجویی معذور می باشدام امتحانات، در ایکارمندان دانشکده، آموزش دانشکده  توسط آن با توجه به اهمیت امتحانات و برگزاري

  
مراجعه تا درس در ، می تواند اقدام به تکمیل فرم معرفی به استاد نموده و در نهایت با اخذ نمره از استاد به کارشناس پس از گذراندن کلیه دروس و با رعایت شرایط اخذ درس معرفی به استاددانشجو، : معرفی به استاد - 17

  .تایید نهایی نمره توسط آموزش دانشکده صورت می پذیرد. سیستم گلستان ثبت شده و استاد، نمره درس را در سیستم گلستان اعالم و تایید استاد نماید
  

دانشجو، برگه درخواست دانشجو را تکمیل و به . تواند براي حذف تاثیر نمرات افتاده درخواست نمایدمی  پس از گذراندن کلیه دروس و قبل از انجام مراحل فارغ التحصیلیدانشجو، : حذف تاثیر نمرات در معدل کل -18
  .درخواست با موافقت مسئولین دانشکده به اداره کل آموزش، ارسال شده تا در سیستم گلستان، ثبت شود. کارشناس مربوطه تحویل می نماید

  
و بعد از اعمال درخواست حذف تاثیر نمرات، می تواند فرم مراحل فارغ التحصیلی را از کارشناس اخذ نموده و بعد از تکمیل به ) از جمله معرفی به استاد، پروژه(  تمامی نمرات پس از نهایی شدن  دانشجو :فارغ التحصیلی- 19

  ) روز می باشد 15روز و بعد از آن در اداره کل آموزش  15در دانشکده  مدت زمان انجام مراحل فارغ التحصیلی. ( گرددتا مراحل فارغ التحصیلی آغاز  تحویل دهد کارشناس مربوطه


