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 باسمه تعالی

 1399-1400تحصیلی  سال راهنمای دانشجویان کارشناسی نوورود 

 شنایی با مقررات آموزشی()آ

 

  :ارکان دانشگاه

 

حوزه های مرتبط عبارتند از: ریاست دانشگاه، روابط عمومی، مدیریت حراست، مدیریت نظارت  سازمان مرکزی دانشگاه:

 و ارزشیابی، مدیریت روابط بین المللی)دانشجویان خارجی(، مدیریت حقوقی، مدیریت برنامه و بودجه، 

پذیرش و ثبت نام، امور امور دانشجویی مربوط به این حوزه عبارتند از: امور  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی:

 جاری آموزشی دانشجویان، امور فارغ التحصیلی و مرکز آموزش های آزاد و مجازی

 امور دانشجویی مربوط به این حوزه عبارتند از: شهریه های دانشجویی معاونت اداری و مالی:

ها، وام های دانشجویی، امور امور دانشجویی مربوط به این حوزه عبارتند از: خوابگاه  معاونت دانشجویی و فرهنگی:

 تغذیه، انجمن های علمی و سالن های ورزشی

حوزه های دانشجویی مربوط به این معاونت عبارتند از: کتابخانه، دفتر ارتباط با جامعه و معاونت پژوهشی و فناوری: 

 صنعت، مرکز رشد، مدیریت فناوری، مدیریت پژوهشی

 شامل چند گروه آموزشی مرتبط دانشکده:

شامل یک یا چند رشته مرتبط که اعضای هیات علمی )استادان( در این واحد های آموزشی مستقر می  وه آموزشی:گر

 باشند.

کلیه درخواست های آموزشی دانشجویان هر رشته با هماهنگی با مدیر گروه و ریاست دانشکده در این  آموزش دانشکده:

 شود.واحد انجام می

    

 

 99-1400نیمسال اول  نحوه برگزاری کالس ها در

 روسیمبارزه با و یستاد مل یغالاب یپروتکل ها تیاز آن و لزوم رعا یکرونا و عوارض و تبعات ناش روسیو وعیا توجه به شب

مختلف،  یراهکارها ی، با بررسدانشجویان عزیز و استادان گرامیمت الو حفظ س روسیاز اشاعه و یریشگیجهت پ در اکرون

 یبر روش ها یمبتن یآموزش یها وهیحاضر استفاده از ش طیشرا در در دانشگاه نهیگز نیو مناسب تر نیبهتر

 است. یآموزش حضور یبه جا ی)مجازی(کیالکترون
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 :یکیالکترون یس هاالک یمحل برگزار

 

 دانشگاه به آدرس: یکیدر سامانه آموزش الکترون  1399-1400اول  مسالیدر ن یلیتحص عمقاط هیدروس در کل هیکل

elearning.hsu.ac.ir   گردد.خط و برون خط )آفالین( برگزار میبر بیترک ایو  ( نیآنالبرخط )به صورت 

 یاجتماع یرسان ها امیوق خواهد بود و استفاده از شبکه ها و پفسامانه  قیس ها از طرالک یو برگزار یع رساناطال یاصل عمرج

 عالاط یبرا فاشود صر یم هیمجاز نبوده و توص یکارشناس عس ها در مقطالک یبرگزار یو .... برا نستاگرامیا واتساپ، لیاز قب

 .رندیمورد استفاده قرار گ یرسان

 

 نحوه ثبت نام در درسی در سیستم آموزش های الکترونیکی

در صورتی که در پرتال دانشجویی درسی برای دانشجو انتخاب شده است اما آن درس در لیست دروس موجود در سامانه 

 آموزش الکترونیکی وجود ندارد، دانشجو می تواند خودش به روش زیر ثبت نام نماید:

در صفحه اصلی سایت، نام درس را جستجو نماید. سپس روی نام  "دروس ارائه شده"با کلیک روی   پس از ورود به سامانه،

 د. "ثبت نام من" را انتخاب نمایدرسی که در جستجو پیدا شده، کلیک نموده و عبارت 

 

 انیدانشجو یت درساالت و اشکاالاستادان به سو یینحوه پاسخگو

 نیته و ضمن ثبت افدر نظر گر انیاشکال دانشجو رفع  یرا برا یموظف هستند ساعات دیاسات ی،حضور یس هاالک همانند

 ،دانشگاه یکیآموزش الکترون ستمیس قیحضور خود در پرتال استادان، در آن ساعات به صورت برخط از طر برنامه ساعات در

هر النات در تابلو اع ،و امتحانات سیبرنامه تدر ف،ی، تکالعمناب فیدر مورد معر را خود یها امیوپ باشند انیدانشجو یپاسخگو

 برسانند. انیع دانشجوبه اطال یکیالکترون آموزش ستمیدرس در س

 

 یکیالکترون یدوره ها یدر برگزار دیاسات فیوظا

 یکیالکترون یریادگیآن در سامانه  یو بارگذار یکیالکترون یمحتوا هی.ته 1

 س ها در ساعت و زمان مقررالک عبه موق لی.تشک 2

 انیت دانشجوبه سواال یی.پاسخگو 3

 در طول ترم انیمستمر دانشجو یابی.ارزش 4

 

 انیدانشجو یابیارزش

در  د. برگزار خواهد شباشد ی میکیسامانه آموزش الکترون قهیو از طر یکیالکترون بصورت زیدوره ن انیپا ایو  نیآزمون ح 

دانشگاه مختار خواهد بود امتحانات  د،یم نماالاع یعاد امتحانات را در بازه طیکرونا شرا روسیمبارزه با و یکه ستاد مل یصورت

 .دیبرگزار نما یرا به صورت حضور یجار مسالیدر ن یانیپا
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 یانیجلسه امتحان پا ابیحضور و غ

 

دانشجو  یبه منزله نمره صفر برا یانیموجه در امتحان پا بتیمستمر در طول ترم، غ یابیاستاد درس و در صورت ارز صیتشخ با

 .ندیدانشجو ثبت نما یبرا یانیتن نمره امتحان پافتوانند نمره مستمر دانشجو را بدون در نظر گر یم استادان .ستین

 

 انیدانشجو یآموزش یدرخواست ها

گواهی اشتغال به تحصیل،  مرخصی،   حذف درس ، از قبیل حذف ترم،  یآموزش یتوانند درخواست هایم انیدانشجو

 شده فیتعر یکیالکترون یندهایراف قیخود را از طرکمیسیون موارد خاص و سایر مشکالت آموزشی  انصراف از تحصیل، 

  http://pooya.hsu.ac.ir/gateway/PuyaAuthenticate.phpیی با آدرس پرتال دانشجو در بخش آموزشی

  ن دانشگاه با آدرسفترچه تلفموجود در د یشماره ها قیاس مربوطه از طرنبا کارش ازیو در صورت ن ندینما یریگیپ مطرح و

 118www.hsu.ac.ir/   رندیبگتماس. 

 

 نام کاربری و رمز عبور پرتال دانشجویی

 شماره دانشجویی نام کاربری: 

 کد ملی بدون صفر رمز عبور: 

 

 فعال سازی اینترنت و استفاده از اینترنت دانشگاهنحوه 

نام اینترنتی و تغییر وضعیت دانشجو از راکد به جاری، بایستی از طریق پرتال  جهت فعال سازی اینترنت، پس از اتمام ثبت

دقت شود رمز انتخابی ترکیبی از حروف، اعداد و . دانشجویی اقدام به  تغییر رمز پرتال دانشجویی با شرایط اعالم شده نمایید

 Hsu.1398ح : کاراکتر باشد، نمونه رمز صحی ۸کاراکتر یا بیش از  ۸نقطه باشد و همچنین 

 

 آموزش الکترونیکیو رمز عبور سامانه  ینام کاربر

 یی: شماره دانشجو یکاربر نام

 لیمیا ای نترنتیعبور : رمز ا رمز

خود را بر اساس فرمت اعالم  ییلطفا رمز عبور پرتال دانشجو  با مشخصات فوق وارد سامانه شوندتوانند  یکه نم یانیدانشجو

 سامانه  وارد شوند. نیبه ا دیداده و با رمز عبور جد رییتغ ییپرتال دانشجوقسمت خدمات در ،  شده 

   توجه:

که فرایند ثبت به عبارتی دیگر دانشجویانی  باشد لیتکمیی در پرتال دانشجو یرمز الزم است اطالعات شخص رییجهت تغ

 و یا اقدام به تایید نهایی نکرده باشند امکان تغییر رمز ورود نخواهند داشت.  انجام دادهناقص خود را اطالعات شخصی 

 

 

 

http://pooya.hsu.ac.ir/gateway/PuyaAuthenticate.php
http://www.hsu.ac.ir/118
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 :لینک های مفید

 وب سایت دانشگاه:
www.hsu.ac.ir 

 وب سایت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی:

http://www.hsu.ac.ir/amozesh 
 وب سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی:

http://www.hsu.ac.ir/md 
 :وب سایت کتابخانه مرکزی

http://www.hsu.ac.ir/lib 

 پرتال دانشجویی:

http://pooya.hsu.ac.ir 

 :دانشگاه یکیسامانه آموزش الکترون

https://elearning.hsu.ac.ir 

 مرکز آموزش های آزاد:

dhttp://wwww.hsu.ac.ir/aza 

 

 برخی قوانین و مقررات آموزشی
 نیمسال تحصیلیطول 

 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است. 16هر نیم سال تحصیلی شامل   

 

 استاد راهنمای آموزشی

برای هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش، یکی از مدرسان مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو به عنوان استاد راهنمای 

 آموزشی تعیین و اعالم می شود.

 

 درسیتعداد واحد های 

 واحد درسی انتخاب کند. 20و حداکثر  12. دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل 1

صورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در  باشد، در این 17: اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیم سال حداقل1تبصره 

 واحد درسی اخذ نماید. 24نیمسال تحصیلی بعدی می تواند حداکثر تا 

 شود..  در نیمسال اول، انتخاب واحد دانشجو توسط گروه آموزشی و در نیمسال های بعد توسط دانشجو انجام می2

 واحد است. 142تا  13۸کل واحد های هر رشته بین  . تعداد3

 نمره قبولی و مشروطی
 است. 10. حداقل نمره قبولی در هر درس1

 ر پایان دوره است.د 12.  مالک دانش آموختگی، میانگین کل حداقل 2

http://www.hsu.ac.ir/
http://www.hsu.ac.ir/amozesh
http://www.hsu.ac.ir/md
http://www.hsu.ac.ir/lib
http://pooya.hsu.ac.ir/
https://elearning.hsu.ac.ir/
http://wwww.hsu.ac.ir/azad
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:  دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا 1تبصره 

 دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

 های قبل را بی اثر نمی کند.، مشروطی دانشجو در نیمسال1ا استفاده از تبصره : گذراندن دروس ب2تبصره 

 ، نمی شود.گرفته اند: تسهیالت این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی 3تبصره 

 

 مشروطی و اخراج تحصیلی

تلقی می شود و مشروط باشد، دانشجو در آن نیمسال  12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیم سال تحصیلی کمتر از  . 1

 واحد درسی انتخاب کند. 14در نیم سال بعدی حداکثر می تواند تا 

نیمسال(،  4و یا جانبازی نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شده باشد )دانشجوی دارای سهمیه ایثارگری  3. چنانچه دانشجویی2

 از تحصیل محروم می شود.

 تبصره: در شرایط ویژه و در صورت اجازه کمسیون موارد خاص، دانشجو می تواند با شرایط خاص به تحصیل ادامه دهد.

 

 تحصیل همزمان در دو رشته

 یعلوم انسان یدر رشته ها 1۸.5حداقل ی برابر کل معدل و  17معدل حداقل ،   قبل از تقاضا یها مسالیدر تمام ناگر دانشجویی 

، می تواند متقاضی تحصیل همزمان در یک رشته دیگر موجود باشدداشته  هیو علوم پا یمهندس یدر رشته ها 17.5 حداقل و

 در دانشگاه باشد.

 

 سنوات مجاز تحصیل

دانشجو در این مدت دانش مدت مجاز تحصیل در دوره های کارشناسی پیوسته در دانشگاه حکیم پنج سال است. چنانچه 

 آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. 

 پرداخت نمایند. شهریه ( شبانهنوبت دوم )و بعد از آن باید مانند دانشجویان  10: دانشجویان روزانه در نیمسال 1تبصره

های بعد از سنوات مجاز امکان : در صورت اجازه کمیسیون موارد خاص، گذراندن واحد های باقیمانده در نیمسال 2تبصره

 پذیر است.

 

 نحوه نمره دهی

بر اساس حضور و فعالیت در کالس،  انجام تکالیف  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و 

 و نتایج امتحانات انجام می شود و به صورت عددی از صفر تا بیست محاسبه می شود.

 کتبی برای دروس نظری الزامی است.:  برگزاری آزمون 1تبصره 

 حضور و غیاب

 

 حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است.
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جلسه  5جلسات)سه جلسه در درسهای یک واحدی عملی و دو واحدی نظری،   16/3: اگر دانشجو در درسی بیش از 1تبصره 

ظری( یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، واحدی ن 4جلسه در درسهای  6واحدی نظری و  3در درسهای 

موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر چنانچه غیبت دانشجو به

 تشخیص موجه، آن درس حذف می شود.

 

 حذف ترم

نشجو و تایید شورای آموزشی دانشگاه قبل در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دا 

 از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است.

 

 حذف تک درس

این ماده در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال صرفاً یک  1دانشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره 

 واحد نشود.12شی حذف کند به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از درس نظری را با تایید گروه آموز

 

 مرخصی تحصیلی

دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده 

 کند.

 

 انصراف از تحصیل

 . دانشجو یک بار در طول تحصیل می تواند از تحصیل انصراف دهد. 1

 . ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود.2

 تبصره:  تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

تواند در کنکور سال بعد شرکت و  فقط اسفند می  25تا تاریخ  با انصراف به دانشگاه در همان سال ورود  . دانشجوی روزانه  3

  ند رشته های روزانه را انتخاب رشته نمایند.ه عبارتی سال اول نمی توابو  را انتخاب نمایندروزانه غیررشته های 

 برای شرکت در آزمون لیگاه و بدون انصراف از تحصانشدر د هم زمان با تحصیل اندتوی م. دانشجوی دوره شبانه هر سال 4

 و در صورت قبولی از رشته اول انصراف دهد. نام نمایند ثبت بعدسال  سراسری

. تطبیق واحد دروس گذرانده در رشته اول برای دانشجوی روزانه، فقط در صورت پرداخت شهریه کلیه نیمسال های رشته 5

 اول ممکن است.
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 تغییر رشته

دانشجوی کارشناسی با داشتن شرایطی می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در همان دانشگاه . 1

 تغییر رشته یا گرایش دهد.

 تبصره: دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلی برای یک بار می تواند با رعایت شرایط این ماده، تغییر رشته با گرایش دهد.

 آزمون سراسری ممنوع است.پذیرش بابه رشته هایی ته ی دانشجویان پذیرفته شده با سوابق تحصیلی)بدون آزمون(  تغییر رش .2

( و با کسب آیین نامه ی آموزشی23،24،25،26در صورت احراز شرایط )موضوع مواد انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش  .3

 بار امکانپذیر است.موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد، فقط برای یک 

 

 میهمانی و انتقال

 میهمانی و انتقال دانشجویان در نیمسال اول )مهرماه( امکان پذیر نمی باشد.. 1

سال بعد در سامانه وزارت همانی یا انتقال خود را برای مهر. دانشجویان در اردیبهشت ماه هر سال می توانند درخواست می2

 علوم ثبت نمایند.

 در دانشگاه مقصد باید مانند دانشجویان شبانه، شهریه پرداخت نمایند. . دانشجوی میهمان3

 ترم میهمانی و در صورت پذیرش دانشگاه مقصد، می توان میهمانی دائم یا انتقال درخواست نمود. چهار. پس از 4

 گردد. یاز دانشگاه مبدا صادر م همانیم انیدانشجو یلیمدرک فارغ التحص. 5
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 .قابل دریافت می باشد کامل آیین نامه آموزشی در پرتال دانشجو متن
 


