درخصوص واحد آموزش دانشکده (سواالت متداول )
سوال :حذف نیمسال و غیبت دانشجو درچه صورتی امکان پذیر می باشد؟
پاسخ :صرفا زمانی که دانشجو بیمار باشد و گواهی بیماری وی توسط کمیسیون پزشکی تایید گردد.
سوال  :بعد از موافقت کمیسیون از طرف دانشجو چه اقدامی باید صورت گیرد؟
پاسخ  :دانشجو باید به آموزش دانشگاه مراجعه نماید و نامه معرفی برای افزایش سنوات تحصیلی دریافت و به پلیس 01+
مراجعه نمایدو جواب را به دانشگاه ارائه نماید .
سوال  :آیا با مرخصی تحصیلی د انشجو خارج از بازه زمانی موافقت می گردد ؟
پاسخ  :تقاضای مرخصی تح صیلی دانشجو در خارج از بازه زمانی در شورای آموزش دانشگاه مطرح می گردد و با توجه به
شرایط و وضعیت تحصیلی دانشجو تصمیم گیری می شود .
سوال  :مراحل بازگشت به تحصیل دانشجویان اخراجی چگونه می باشد ؟
پاسخ :دانشجو باید درخواست خود را به دانشکده ارائه نماید  .با توجه به وضعیت تحصیلی در کمیسیون بررسی موارد خاص یا
کمیته منطقه ای مطرح و تصمیم یری می شود .
سوال :آیا دانشجو در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه از رعایت شرط انتخاب حداقل  ۲۱واحد معاف است؟
پاسخ :در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر  ۴۲واحد درسی باشد در صورتی که
در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را انتخاب نماید.
سوال :آیا اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز است؟
پاسخ :در صورت ضرورت اخذ حد اکثر  ۵واحد درسی با رعایت مقررات آموزشی و عدم تداخل واحد درسی با برنامه کارآموزی
و حضور در کالس های درسی ،همراه با کاراموزی در عرصه بالمانع می باشد.
سوال :حکم غیبت در امتحان چیست؟
پاسخ :غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و در صورت موجه بودن (به
تشخیص شورای آموزشی دانشگاه) و ارائه گواهی پزشکی که حداکثر تا  ۲۴ساعت پس از امتحان به تایید پزشک معتمد
دانشگاه رسیده باشد ،آن درس حذف پزشکی می شود.
سوال :حداقل نمره قبولی در هر درس چند است؟
پاسخ :حداقل نمره قبولی درهر درس نظری و آزمایشگاهی  01و کارآموزی و کارآموزی در عرصه  0۴می باشد.
سوال :آیا بعد از ثبت نهایی نمره در سیستم سما ،امکان تغییر نمره وجود دارد؟
پاسخ :خیر .پس از ثبت نهایی ،نمره غیر قابل تغییر می باشد.
سوال :دانشجو تا چند ترم می تواند مشروط شود؟
پاسخ :درصورتی که میانگین نمرات دانشجویان کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب و دانشجویان
کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب کمتر از  0۴باشد در هر مرحله ای از دوره که باشد ،از ادامه تحصیل
محروم می شود .دانشجویان کارشناسی ارشد نیز اگر میانگین نمرات آنها در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب کمتر از 0۲
باشد آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود.

سوال :چه زمانی برای مرخصی تحصیلی باید اقدام کرد؟
پاسخ :پیش از شروع هر ترم یه عبارت دیگر تا پایان زمان ثبت نام و انتخاب واحد باید تکلیف دانشجو مشخص گردد .تقاضای
مرخصی تحصیلی دانشجو در خارج از بازه زمانی در شورای آموزش دانشکده مطرح میگردد و با توجه به شرایط و وضعیت
تحصیلی دانشجو تصمیم گیری میشود.
سوال :مدت مرخصی زایمان دانشجویان چقدر است؟
پاسخ :دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل با ارائه گواهی پزشکی که به تایید پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد ،می توانند
از دو نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.
سوال :دانشکده ترم تابستانی ارایه می دهد؟
پاسخ :خیر ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ترم تابستان ارائه نمی دهد.
سوال  :آیا پس ازپایان زمان تعیین شده جهت انتخاب واحد  ،امکان تغییر در واحدهای اخذ شده ر ا خواهیم
داشت ؟
پاسخ  :بله در زمان حذف و اضافه می توان واحد های اخذ شده را کم و زیاد کرد.

