
 سوال پاسخ
 www.sanjesh.orgبراي اطالع از اعالم نتایج آزمون به وب سایت 
  

اطالع از اعالم نتایج آزمون ها از چه طریق  -1
 امکان پذیر می باشد؟

اعالم ثبت نام در تکمیل ظرفیت در اختیار مرکز آزمون می باشد و داوطلبان میتوانند 
 پیگیري نمایند. www.sanjesh.orgاین مورد را از سایت مرکز آزمون  

ظرفیت از چه طریق  جهت شرکت در تکمیل  -2
 باید اقدام نمود؟

صفحات آنهاسري تصویر از همه  2اصل شناسنامه و اصل کارت ملی به همراه   

قطعه)6(3*4عکس   

 اصل مدرك پایه بسته به نوع مقطع تحصیلی دانشگاهی به همراه دوسري تصویر از آن 

 مدرك نظام وظیفه مختص برادران

 
 
 

مدارك الزم جهت ثبت نام در دانشگاه چیست؟-3  
 

تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت در 
 درج می گردد.www.jdrasht.ac.irصفحه اصلی وب سایت موسسه 

 
 

افرادي که در آزمون پذیرفته شده اند تا چه  -4
 زمانی باید ثبت نام نمایند؟

 
سایت راهنماي طریقه تکمیل فرمهاي ثبت نامی در صفحه اصلی وب 

 درج شده است. www.jdrasht.ac.irدانشگاه
نحوه پر کردن فرمهاي ثبت نام (ورود -5

 اطالعات)چگونه میباشد؟

پذیرفته شدن در آزمون ورودي،نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه داشتن گواهینامه 
 پایان تحصیالت در مقطع قبلی

 
شرایط ورود به دانشگاه چگونه است؟ -6  
 
 

کشور در بازه زمانی  آموزش ازمان سنجشسپس از اعالم زمان ثبت نام بدون آزمون 
 www.sanjesh.orgسیستم ثبت نام آزمون درسایت 

نحوه ثبت نام بدون آزمون چگونه می باشد؟ -7  

ته شامل دانش آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی سکاردانی پیو
 د.وارد دوره کاردانی می شون

کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگانی است که پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی 
 وارد دوره کاردانی می شوند.

تفاوت کاردانی پیوسته و ناپیوسته در چیست؟  -8  

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و یک دوره تابستانی می باشد که هر 
هفته می باشد که دوره تابستان جزو  6ن شامل هفته و دوره تابستا 16نیمسال شامل 

 سنوات تحصیلی محسوب نمی شود.

 هرسال تحصیلی چگونه تعریف می شود؟-9

 14می باشد مجاز به انتخاب حداکثر  12دانشجویانی که میانگین ترمی آنها کمتر از 
 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
می باشد مجاز به انتخاب حداکثر  99/16تا  12دانشجویانی که میانگین ترمی آنها بین 

 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند. 20
واحد درسی)مجاز به  12 و باالتر باشد(با حداقل 17دانشجویانی که میانگین ترمی آنها 

 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند. 24انتخاب حداکثر 
قبل،مجاز به انتخاب  دانشجویان ترم آخر حتی در صورت مشروطی در ترم تبصره:

 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند. 24حداکثر 
 
 

حداکثر واحد انتخابی در هر ترم (کاردانی و  -10
 کارشناسی)چگونه است؟



 سوال پاسخ
واحد می باشد. 12دانشجو موظف به اخذ حداقل  حداقل واحد انتخابی دانشجو(کاردانی  -11 

 و کارشناسی)چگونه است؟

 س در وب سایت موسسهرومربوط به هر رشته در چارت ددروس 
www.jdrasht.ac.ir   بخش آموزشی(چارت کلی دروس)موجود می باشد.با توجه

ه کالسی و برنامه امتحانات طبق چارت دروس تنظیم می شود؛لذا به مبه اینکه برنا
 دانشجویان توصیه می گردد دروس خود را در هر ترم طبق چارت اخذ نمایند.

دروسی که دانشجو باید طی دوره  -12
تحصیلی خود اخذ نماید چه دروسی می 

 باشد؟

مردودي در یکی از دروس هم نیاز باعث حذف درس دیگر نمی شود و یا به عبارتی 
نمرات دروس هم نیاز مستقل از هم می باشد ولی این دروس هنگام اخذ باید هم 

 زمان اخذ گردند.

هم نیاز را درس  2چنانچه دانشجویی -13
باهم اخذ نماید و یکی از آنها را 

 نگذراند،وضعیت درس دیگر چگونه است؟

 48در صورتی که دانشجویان دوره کاردانی بدون احتساب دروس پیش نیاز حداقل 
واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزي هستند(در برخی رشته  50الی 

 ها طبق سرفصل در ترم آخر باشند)

 48صورتی که دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته بدون احتساب دروس جبرانی در 
 .واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ ذرس کارآموزي هستند 50الی 

در صورتی که دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته بدون احتساب دروس پیش نیاز 
 هستند.واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزي  100حداقل 

شرایط اخذ درس کارآموزي چیست؟  -14  

 اخذ واحد کارآموزي در زمان انتخاب واحد

 مشخص نمودن محل کارآموزي 

 ارائه نامه کارآموزي از موسسه به محل کارآموزي 

 ارائه مواافقت نامه محل کارآموزي به موسسه جهت تایید و ثبت در سیستم 

آموزش(نیمسال اول حداکثر تا پایان گرفتن نامه معرفی به کار از کارشناسان گروه 
 تیرماه) پایان بهمن ماه و دوره تابستان تا مهر ماه و نیمسال دوم تا پایان

 ارائه نماه شروع به کار به محل کارآموزي 

 ارتباط با استاد مربوطه در طی کارآموزي 

 ارائه گزارش کارآموزي و نمره سرپرست کارآموزي به استاد مربوطه 

اخذ درس کارآموزي را شرح  مراحل  -15
 دهید.

در صورتی که دانشجو قبل از ورود به تحصیالت دانشگاه دروسی را دانشگاه و یا 
موسسه آموزش عالی دیگري که مورد تایید وزارت علوم باشد؛گذرانده باشد،می تواند 

تشابه به سرفصل جدید داشته  %80توي حداقل حدروسی را که از نظر سر فصل و م
تعداد واحد درس در رشته قبلی با رشته جدید یکسان باشد؛معادلسازي می باشد و 

گردد.الزم به ذکر است نمره درس مورد نظر براي مقطع کاردانی و کارشناسی نباید از 
کمتر و در دوره دکتري کمتر از  14کمتر وبراي مقطع کارشناسی ارشد نباید از  12
باشد. 16  

 معادلسازي دروس به چه صورت می-16
 باشد؟



طبق آخرین بخشنامه حوزه محترم نظام وظیفه عمومی حداکثر سنوات تحصیلی براي  
 5دانشجویان مشمول در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته(

ترم) می  10ترم) و براي کارشناسی پیوسته ( 6ترم) و کارشناسی ارشد ناپیوسته (
.در ضمن میزان سنوات تحصیلی براي ترم)است 9باشد و براي مقطع دکتري(

دانشجویان غیر مشمول(خانم ها و...)طبق آیین نامه ها و بخشنامه هاي آموزشی 
 تصمیم گیري می شود.

حداکثر سنوات مجاز تحصیلی براي هر -17
 مقطع را مشخص کنید.

زمان اعالم نمره درس یا دروس  10/12/93مورخه  75733/42طبق بخشنامه شماره 
 مذکور،تاریخ فراغت از تحصیل است.

در صورتی که دانشجو معرفی به استاد  -18
اخذ نماید تاریخ فارغ التحصیلی ایشان چه 

 تاریخی است. 
طبق آخرین بخشنامه در صورتی که دانشجو کلیه دروس دوره را با موفقیت بگذراند و 

می تواند درس یا  عنوان درسی نظري یا نظري علمی باقیمانده داشته باشد 2حداکثر 
 دروس موردنظر را خارج از تقویم دانشگاهی از طریق ارجاع به استاد بگذراند.

شرایط اخذ دروس معرفی به استاد  -19
 چگونه است؟ 

در صورتی که دانشجو از یک درس پیش نیاز نمره قبولی کسب نکند یا پس از شرکت 
،می تواند درس پیش نیاز را در کالسها در امتحان شرکت ننماید در صورت تایید گروه

 به همراه درس وابسته به صورت همزمان اخذ نماید.

شرایط اخذ دروس پیش نیاز با درس -20
 وابسته چگونه است؟

 1دانشجویان دوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در طول تحصیل مجاز به اخذ 
ترم  2اخذ  ترم و دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته در طول تحصیل مجاز به

مرخصی تحصیلی می باشند.مرخصی تحصیلی براي دانشجویان کارشناسی ارشد طبق 
 ترم می باشد. 1آیین نامه آموزشی 

اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو به چه  -21
 صورت است؟

نیم سال مشروط شده  2دانشجویان دوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در 
باشد از ادامه تحصیل محروم می شوند. وادامه  12از باشند و میانگین کل کمتر 

تحصیل آنها مشروط به مجوز از طرف کمیسیون موارد خاص می باشد. دانشجویان 
دوره کارشناسی پیوسته که در سه ترم متوالی یا متناوب مشروط شده باشند و 

به باشد اخراج آموزشی بوده و ادامه تحصیل آنها مشروط  12میانگین کل کمتر از 
 مجوز از طرف کمیسیون موارد خاص می باشد.

نیم سال مشروط شده باشند اخراج   2دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که در 
باشد طبق  12باالتر از و  14آموزشی بوده و در صورتی که میانگین کل آنها کمتر از 

 ند.کمیسیون موارد خاص فقط یک ترم دیگر با اخذ تعهد می توانند ادامه تحصیل ده

در چه صورت،دانشجو به دلیل مشروطی -22
م می شود.وبیش از حد از ادامه تحصیل محر  

جلسه کالس هر درس می باشد در صورت غیبت وي  16دانشجو موظف به شرکت در 
جلسه باعث محرومیت دانشجو از شرکت در امتحان می  3جلسه موجه و بیش از  3تا 

 شود.

کالس درس حضور و غیاب دانشجو در  -23
 چگونه است؟ 

اگر دانشجویی (کاردانی و کارشناسی)بعد از گذراندن کلیه دروس دوره  ، میانگین کل 
باشد موظف به اخذ مجدد تعدادي از دورس خود، براي جبران  12نمراتش کمتر از 

معدل می باشد.دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز در صورتی که قبل از دفاع از 
باشد باید از قانون جبران معدل  14میانگین نمراتشان کمتر از  پایان نامه خود
 استفاده نمایند.

شرایط اخذ دروس براي جبران معدل را -24
 شرح دهید.

دانشجو همزمان حق ادامه تحصیل در بیش از یک رشته را ندارد.در صورت تخلف از 
 ادامه تحصیل محروم و موظف به پرداخت هزینه انصراف می باشد.

آیا تحصیل در دو محل دانشگاهی  -25
 امکان پذیر است؟

حداکثر تعداد واحد انتخابی  24/12/92مورخ  2/ 244759بر اساس بخشنامه شماره 
 واحد درسی 6براي دوره هاي کاردانی و کارشناسی :

 واحد می باشد. 6براي کارشناسی ارشد:دو درس جبرانی حداکثر تا سقف 

انتخابی در ترم تابستان تعداد واحد هاي -26
)چه میزان است؟ 1396امسال (تابستان   



تغییر رشته تحصیلی صرفاً با درخواست کتبی دانشجو پس از بررسی کارشناسی و 
 شوراي آموزشی امکان پذیر می باشد.

تغییر رشته در موسسه آموزش عالی -27
 جهاد دانشگاهی چگونه است؟

ترم وضعیت نمرات خود را ازطریق وب سایت هر دانشجو موظف است بعد از پایان هر 
edu.usc.ac.ir  بررسی نماید و در صورت تمایل ضمن اخذ کارنامه کلی از وب

سایت و تطبیق آن با چارت کلی دروس خود، از تعداد واحد هاي گذرانده و باقیمانده 
ه سوال در این رابطه به کارشناس آموزش یا به نمطلع گردد و در صورت داشتن هرگو
 گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.

چگونه دانشجو میتواند از وضعیت -28
تحصیلی خود،واحد هاي گذرانده و واحد 

 هاي باقیمانده مطلع گردد؟

که در ترم آخر مشغول به تحصیل می باشد موظف است نسبت به تکمیل  دانشجویی
اصل تاییدیه تحصیلی مدرك پایه و اصل ریز -پرونده خود اقدام نماید(ارائه مدرك پایه

 )مقطع قبلی نمرات 

ی که دانشجویان ترم آخر موظف اقدامات-29
 به انجام آن می باشند چیست؟

هر دانشجو در صورتی که نسبت به نمره اعالم شده خود اعتراض دارد می تواند 
ساعت بعد از اعالم نمره،اعتراض خود را از طریق وب سایت  48حداکثر 

edu.usc.ac.ir    اعالم نماید در صورت وارد بودن اعتراض از نظر استاد و با تصویب
 ه مطرح می شود.شوراي آموزشی گروه آموزش در شوراي آموزشی دانشگا

در صورتی که دانشجو نسبت به نمره  -30
اعالم شده پایان ترم اعتراض داشته باشد 

 چگونه پیگیري نماید؟

هر دانشجو موظف است بر اساس اطالعیه اعالم شده از طرف آموزش قبل از شروع 
امتحانات نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نماید بدیهی است داشتن کارت 

رود به جلسه در جلسه امتحان الزامی است.ضمناً هر دانشجو بعد از حضور در جلسه و
امتحان موظف به امضاء لیست حضور و غیاب می باشد در غیر این صورت دانشجو  

 غایب محسوب می شود.

در خصوص اقدامات دانشجو براي  -31
 شرکت در امتحانات توضیح دهید.

روز پس از امتحان هر درس (درس نظري  ویا  10اساتید محترم موظفند حداکثر تا 
 دروس علمی)،نمرات دانشجویان را وارد سامانه آموزشی نمایند.

نمرات تا چند روز پس از امتحان -32
 مشخص می گردد؟

دانشجو،در صورت مشروطی بیش از حد و یا اتمام سنوات آموزشی مجاز به ادامه 
 تحصیل در موسسه نیست. 

شجو را شرح دهید؟شرایط اخراجی دان -33  

مراجعه به سامانه سجاد و ثبت درخواست کتبی در سامانه 
http://portal.saorg.ir 

زمان ثبت درخواست از اول اردیبهشت ماه لغایت تا پایان اردیبهشت ماه همان سال 
 جاري 

موسسه فرآیند اخذ دروس و پرداخت پس از تایید درخواست با مراجعه حضوري به 
 شهریه انجام می شود.

روال انجام مراحل مهمانی از سایر -43
موسسات به موسسه جهاد و از موسسه به 

 سایر موسسات

با مراجعه به موسسه و پس از ثبت مشخصات و اخذ یوزر و کاربري در سامانه گلستان 
 طبق تقویم آموزشی انجام می شود.

ویان مهمان از چه زمانی ثبت نام دانشج-35
 آغاز میشود؟

گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل تنها از طریق درخواست کتبی در سامانه آموزشی 
 گلستان و تایید کارشناس مربوطه انجام می شود.

ه تحصیل نحوه اخذ گواهی اشتغال ب -36
 (معرفی نامه) چگونه است؟

تاییدیه تحصیلی و سایر نواقص از اداره گرفتن نامه جهت اخذ مدرك و نامه براي اخذ 
 امکان پذیر می باشد.  آموزش توسط کارشناس آموزشی 

نحوه اخذ نامه جهت گرفتن گواهی -37
مدرك پایه و تایید تحصیلی و سایر نواقص 

 پرونده چگونه است؟
تاریخ امتحان معرفی به استاد معموالً پس از پایان ترم و شروع ترم جدید در صورت 

 کارشناس آموزشی و اداره آموزش صورت می گیرد.تایید 
تاریخ امتحان معرفی به استاد چه زمانی  -38

 می باشد؟
دانشجویی//تقویم آموزشی// از  -آموزشی edu.usc.ac.irبا مراجعه به سایت دانشگاه 

 تاریخ و زمان انتخاب واحد مطلع شوید.
انتخاب واحد از کی شروع می شود و تا -39

؟کی ادامه دارد  
دانشجویی//تقویم آموزشی// از  -آموزشی edu.usc.ac.irبا مراجعه به سایت دانشگاه 

 تاریخ و مهلت حذف و اضافه مطلع شوید.
حذف و اضافه از چه زمانی شروع و تاچه -40

 مدت ادامه دارد؟

http://portal.saorg.ir/


در صورتی که تعدادي از دروس دانشجو (کاردانی و کارشناسی) در یک ترم ارائه نشود  
دانشجو می تواند چند عنوان  درسی را به صورت تکدرس در یک نیمسال در واحد 

 هاي موسسه دیگري بگذراند.

توضیح دهید. 55در مورد ماده -41  

واحد درسی می  32کل وحد هاي دوره کارشناسی ارشد بدون دروس جبرانی،حداکثر 
 باشد.

کل واحد هاي درسی دوره کارشناسی -42
است؟ارشد چه تعداد   

چنانچه به تشخیص مدیر گروه گذراندن تعدادي از دروس دوره کارشناسی به عنوان 
دانشجو موظف  به گذراندن  دروس کمبود و یا جبرانی ضروري تشخیص داده شود

 واحد درس جبرانی می باشد. 12حداکثر 

مقطع  نیدر خصوص دروس جبرا-43
 کارشناسی ارشد به اختصار توضیح دهید.

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد چند -44 واحد درسی است. 6پایان نامه براي کلیه رشته ها موجود در موسسه  تعداد واحد
 واحد درسی است؟

واحد درسی  14و حداکثر  8دانشجوي کارشناسی ارشددر هر ترم می تواند حداقل 
 اخذ نماید.

حداقل و حداکثر واحد مجاز هر ترم در -45
چه تعداد است؟مقطع کارشناسی ارشد   

 می باشد. 12حداقل نمره قبولی هر درس اعم از اصلی و جبرانی 
 نمرات دروس جبرانی در احتساب میانگین ترمی و کل محاسبه نمی شود.

کمتر باشد. در غیر اینصورت دانشجو مشروط بوده  14مبانگین نمرات هر ترم نباید از 
مشروط گردد اخراج محسوب می ترم  2سی ارشد ناو در صورتی که دانشجوي کارش

 شود.

در خصوص ارزشیابی تحصیلی مقطع -46
 کارشناسی ارشد توضیح دهید.

 


