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سال تحصیلی1399 :

طرزالعمل سیستم آموزشی کریدت (دورۀ لیسانس)

مقدمه:
این طرزالعمل جهت انسجام امور مربوط به انتخاب کریدت ،تبدیلی ،مهمانی و  ...بر مبنای الیحه کریدت
وزارت تحصیالت عالی و مصوبات شورای رهبری دانشگاه کاتب تهیه شده است.
تعریف :هر کریدت درس ،مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری  16ساعت ،عملی یا
آزمایشگاهی  32ساعت ،کارگاهی یا عملیات میدانی  48ساعت ،کارآموزی یا کارورزی( کار در عرصه ) 64
ساعت ،در طول یک سمستر تدریس می شود .در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه
متناسب با کریدت آن توسط استاد مربوط تعیین می شود.
درنظام کریدت ،ارزش هر درس با تعداد کریدت های آن درس سنجیده می شود و کامیابی یا ناکامی محصل
در یک درس به همان درس محدود است.

ماده -1آموزش در دانشگاه کاتب مبتنی بر سیستم کریدت است.
سال تحصیلی
ماده - 2هر سال تحصیلی از دو سمستر تحصیلی تشکیل شده است و هر سمستر تحصیلی  16هفته است.
ماده -3زمان انتخاب کریدت محصالن مطابق تقویم آموزشی تعیین می گردد و انتخاب کریدت توسط محصل
از طریق سیستم ناد انجام می پذیرد.
دروس انتخابی
ماده -4دیپارتمنت های آموزشی ،دروس ارائه شده در هر سمستر را حداقل دو هفته قبل از شروع سمستر
در سیستم ناد تعریف می کنند .دروس ارایه شده برای هر سمستر از  18کریدت تجاوز نمی کند.
تبصره :1دانشکده طب می تواند در هر سمستر الی  21کریدت درس ارایه کند.
تبصره :2نمرۀ کامیابی هر درس  55می باشد .محصل در صورت ناکام شدن در یک مضمون می تواند آن درس
را در سمستر های بعدی انتخاب نماید.
تبصره -3یک مضمون تئوری در یک نوبت (روزانه یا شبانه) بیش از دو ساعت و درس عملی بیش از چهار
ساعت تدریس نمی گردد.
تبصره -4در صورتیکه محصل بیش از  25درصد تعداد کل جلسات یک مضمون را غیبت موجه یا غیر موجه
داشته باشد ،از امتحان آن مضمون محروم می شود.
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ماده -5مونوگراف (پروژه ،ستاژ) درس محسوب می شود و انتخاب کریدت آن الزامی می باشد.

کریدت های درسی و طول مدت تحصیل
ماده -6تعداد کریدت های درسی الزم برای گذراندن دورۀ لیسانس ( غیر از رشته طب ) حداقل  140کریدت
می باشد ( مونوگراف هم شامل این تعداد کریدت می باشد).
تبصره  :دوره تحصیلی در دانشکدۀ طب به سه دوره تعریف می شود و محصلین طب به ترتیب این دوره ها را
سپری می نمایند و طرز العمل هر یک از دوره ها قرار ذیل می باشد:

 :1دورۀ پاراکلینیک :
الف .مدت زمان  :این دوره چهار سمستر می باشد.
ب .کریدت  :مجموع کریدت های که در این دوره تدریس می شود  83کریدت می باشد.
ج .مضامین  :مضامین که در این تدریس می شود شامل مضامین عمومی  ،علوم پایه و  ...می باشد.
د .تدریس  :تدریس در این دوره شامل دو بخش می باشد.
 :1درسهای تیوری ،که تدریس آن مطابق تقسیم اوقات درسی در داخل دانشکده و در صنوف با حداکثر 60
نفر برگزار می شود(.ساعت تدریس یک کریدت  50دقیقه و دو کریدت  100می باشد).
 :2درسهای عملی  ،که تدریس آن مطابق تقسیم اوقات درسی در داخل دانشکده و در صنوف با حداکثر 20
نفر برگزار می شود ( .ساعت تدریس هر یک کریدت  100دقیقه می باشد.).
 :2دروۀ کلینیکی :
الف  .مدت زمان  :این دوره شش سمستر می باشد.
ب :کریدت  :مجموع کریدت های که در این دوره تدریس می شود 128 .کریدت می باشد.
ج :مضامین  :مضامینی که در این دوره تدریس می شود شامل مضامین اساسی و اختصاصی می باشد.
د .تدریس :تدریس در این دوره شامل دو بخش می باشد.
 :1درسهای تیوری در دانشکده مطابق تقسیم اوقات تدریس می شود .و هر صنوف با حداکثر  60نفر برگزار
می شود( .ساعت تدریس یک کریدت  50دقیقه و دو کریدت  100دقیقه می باشد.
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 :2درسهای عملی  ،که به نام تطبیقات یاد می شود ،مطابق تقسیم اوقات و هماهنگی با شفاخانه ها در داخل
شفاخانه ها برگزار می شود (.مدت زمان تطبیقات در شفاخانه  150دقیقه می باشد).

 : 3دورۀ ستاژ:
الف .مدت زمان :این دوره یک سال یا  50هفته می باشد.
ب :کریدت :مجموع کریدت های که در این دوره تعیین شده است  50کریدت می باشد.
ج :مضامین  :تمام مضامین اختصاصی را که دانشجویان قبالً در دورۀ کلینیکی (تیوری و عملی) خوانده بودند،
دوباره آنرا در شفاخانه ستاژ می کنند.
د .تدریس :تدریس در این دوره توسط متخصصین شفاخانه های مربوطه صورت می گیرد.
تبصره :محصل زمانی می تواند وارد دوره ستاژ شود که تمامی دروس خود (بغیر از ستاژ) را به اتمام رسانیده
و فورم مربوط به شروع ستاژ را طی مراحل کرده باشد .در غیر آن محصل مکلف به اخذ دروس باقیداری خود
می باشد.
ماده -7هر محصل می تواند در هر سمستر تحصیلی حداقل  17و حداکثر 21کریدت درسی را انتخاب نماید.
تبصره -1در صورتیکه که محصل قرضدار سمسترهای قبلی باشد ،در سمستر آخر خود می تواند به شمول
مونوگراف تا  24کریدت انتخاب کند.
تبصره 2:هرگونه انتخاب کریدت خارج از ماده  7تنها با تایید کمیسیون موارد خاص امکان پذیر میباشد.
تبصره -3در آخرین سمستر تحصیلی ،محصل از رعایت شرط انتخاب حداقل  17کریدت معاف است.
تبصره -4در صورتیکه محصل در سمستر آخر تحصیل قرار داشته باشد و چند درس باقیمانده آن ارائه نشده
باشد می تواند حداکثر  6کریدت از دروس را بصورت معرفی به استاد بخواند.
تبصره -5محصل زمانی می تواند یک یا چند مضمون را در یک نهاد تحصیلی دیگر مهمان شود که مضامین
کافی برای انتخاب حداقل کریدت الزم وجود نداشته باشد که در این حالت تعداد کل کریدت انتخابی محصل
نباید از  17کریدت تجاوز کند .محصالن سمستر آخر که مونوگراف را نیز انتخاب کرده اند می توانند مضامینی
را که در دانشگاه ارایه نشده است و یا تداخل دارد را به شرط آنکه تعداد کل کریدت انتخابی به شمول
مونوگراف از  24تجاوز نکند و حداقل  3کریدت از دروس انتخابی آنان باقی داری (ناکام در سمستر های قبلی)
باشد ،در دانشگاه دیگر مهمان شود.
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طول دوره
ماده -8مدت مجاز تحصیل در دورۀ لیسانس حداقل  3. 5سال و حداکثر  6سال و در دانشکده طب حداقل
 6سال و حداکثر  9سال است .درصورتی که محصل نتواند در حداکثر مدت مجاز به تحصیل ،فارغ التحصیل
گردد ،ادامه تحصیل ایشان منوط به اخذ مجوز کتبی از وزارت تحصیالت عالی و کمیسیون موارد خاص می
باشد.
تبصره  :1محصالنی که در جریان تحصیل بیشتر از دو سمستر غیابت داشته باشند از ادامۀ تحصیل در دانشگاه
محروم گردیده و منفک می باشند.
تبصره  :2محصالنی که بر اثر غیابت از دانشگاه منفک گردیده باشند ،ادامۀ تحصیل آنان در دانشگاه منوط به
اخذ شمولیت مجدد از وزارت تحصیالت عالی می باشد.

حذف و اضافه
ماده -9محصل می تواند درهرسمسترتحصیلی ،در زمان اعالم شده برای حذف و اضافه ،حداکثر دو درس
دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جا به جا نماید
مشروط بر آنکه تعداد کریدت های انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.
ماده  -10درصورت اضطرار ،محصل می تواند در زمان اعالم شده برای حذف اضطراری ،فقط یکی از درس
های نظری خود را با تایید دیپارتمنت مربوطه حذف کند ،مشروط بر آنکه تعداد کریدت های باقیمانده وی از
 17کریدت کمتر نشود.
ماده  -11حذف تمامی درس های اخذ شده در یک سمستر تنها درصورتی مجاز است که با تشخیص کمیسیون
موارد خاص ،محصل قادر به ادامه تحصیل درآن سمستر نباشد.

اوسط نمرات
ماده  -12اوسط نمرات محصل در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از  60باشد در غیر این صورت ثبت نام
محصل درنیمسال بعد ،به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره -مدیریت امورمحصالن موضوع مشروط بودن محصل را هر بار به وی اطالع می دهد و تعهد کتبی
محصل در پرونده اش ضبط می نماید .با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی
اطالعی محصل از این امر ،مانعی دراجرای مقررات نخواهد بود.
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ماده -13محصلی که به صورت مشروط ثبت نام می کند جز در آخرین سمستر تحصیلی حق انتخاب بیش
از  17کریدت درسی در آن سمستر را ندارد.
اخراج محصل مشروط و ناکام
ماده -14درصورتی که اوسط نمرات محصل در دورۀ لیسانس در سه سمستر متوالی کمتر از  60باشد در هر
مرحله ای که باشد از ادامه تحصیل محروم می شود.
ماده-15محصلی که بیش از نصف کریدت های انتخابی خود در یک سمستر را ناکام شود ،محصل ناکام
سمستر نامیده می شود .محصل ملزم به تکرار دروس ناکامی (صرفا دروس ناکامی سمستر قبلی) در سمستر
آینده می باشد که سمستر متذکره (تکرار سمستر) نامیده می شود.
تبصره :محصلی که دو بار در طول دورۀ تحصیل در عین سمستر ناکام شود از دانشگاه اخراج می شود.
تأجیل و انصراف از تحصیل
ماده -16محصل می تواند در دورۀ لیسانس برای دو سمستر متوالی یا متناوب از تأجیل استفاده کند.
تبصره - 1مدت تأجیل ،جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل محصل محسوب می شود.
تبصره -2تقاضا برای تأجیل برای بیشتر از دو سمستر به شرطی که مدت تحصیل بیشتر از میعاد معین نشود،
در کمیسیون موارد خاص مطرح می گردد.
ماده -17تقاضای تأجیل باید به صورت کتبی ،حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر سمستر توسط
محصل به مدیریت امور محصالن در شعبه مربوطه تسلیم گردد.

انصراف از تحصیل
ماده -18ترک تحصیل بدون اجازه از دانشگاه ،انصراف از تحصیل محسوب می شود و محصل منصرف از
تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد.
تبصره -درموارد استثنائی که محصل ترک تحصیل خود را موجه می داند ،باید دالیل آن را حداقل یک ماه
قبل از پایان هر سمستر به دانشگاه ارائه دهد .درصورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط کمیسیون موارد
خاص آن سمستر تأجیل محصل محسوب می شود.
ماده  -19محصلی که بخواهد از تحصیل منصرف شود ،باید درخواست انصراف خود را شخصاً به مدیریت امور
محصالن تسلیم نماید .این محصل مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست ،تقاضای
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انصراف خود را پس بگیرد پس از انقضای این مهلت ،حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و محصل پس
از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
تبصره -1محصل منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که دردوران تحصیل سپرده است عمل کند.
تبصره -2تحصیل مجدد محصلی منصرف از تحصیل منوط به شرکت و کامیابی در کانکور و شروع از ابتدا می
باشد .مطابق قوانین وزارت تحصیالت عالی ،مضامین دورۀ قبل ،قابل تطبیق نمی باشد.

انتقال ( تبدیلی)
ماده  -20انتقال به معنی تغییر محل درسی محصل از یک نهاد به نهاد دیگر بدون تغیر آوردن در رشته و
مقطع تحصلی شان می باشد.
ماده-21انتقال محصل به نهاد دیگر غیر از شرایطی که وزارت تحصیالت عالی در الیحه تبدیلی ها ممنوع
نموده است ،مجاز می باشد.
ماده-22انتقال محصل از دیگر نهادها به این دانشگاه و از این دانشگاه به سایر نهادها ،دریک رشته و مقطع،
به شرط طی مراحل نمودن فرم تبدیلی وزارت تحصیالت عالی ،بالمانع است.
ماده  -23دانشگاه کاتب تبدیلی محصالنی را می پذیرد که حداکثر  4سمستر تحصیلی را در نهاد تحصیالت
عالی مبدأ گذرانده باشند .در موارد خاص ،معاون امور محصالن تصمیم گیری می کند.
ماده-24انتقال محصالن افغانی شاغل به تحصیل درخارج ازکشور به موسسات تحصیالت عالی خصوصی
داخل مطابق الیحه وزارت تحصیالت عالی صورت می گیردکه درنامه شماره  1990مورخ  1391/5/15ریاست
موسسات خصوصی ابالغ شده است.
ماده  -25محصل متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را در تایم اعالم شده از طرف وزارت تحصیالت
عالی به دانشگاه تسلیم نماید.
ماده -26درصورت موافقت با انتقال ،کلیه سوابق محصل از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط
محصل با دانشگاه مبدأ قطع می شود.
ماده -27درصورت انتقال فقط کریدت های گذرانده شده محصل که نمرات آنها  55ویا باالتر است و با
کریکولم دانشگاه کاتب تطابق دارد پذیرفته می شود.
تبصره -تمام نمرات درسی محصل در دانشگاه مبدأ اعم از کامیابی و یا ناکامی ( به غیر از دروسی که در
کریکولم دانشگاه موجود نباشد ) و سوابق آموزشی محصل انتقالی از لحاظ مشروطی ،عیناً در ترانسکریپت
محصل ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده ،در محاسبه اوسط کل او محسوب می شود.
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ماده  -28مدرک فراغت از تحصیل محصل انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود.
ماده-29انتقال محصل در طول مدت تحصیل ،در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.
ماده -30محصالن  14پاس که از طریق کانکور ورودی دانشگاه ،شمولیت اخذ کرده اند ،بنا به طرزالعمل
وزارت تحصیالت عالی با یک سال تنزیل پذیرفته می شوند یعنی در تطبیق کریدت آنان ،حداکثر  42کریدت
قابل تطبیق می باشد.
محصل مهمان
ماده -31درمواردی که محصل به صورت موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل باشد می تواند با موافقت دانشگاه
های مبدأ و مقصد به عنوان محصل مهمان به طور موقت برای مدت معین ،محل تحصیل خود را تغییر دهد.
ماده -32مهمان شدن محصل در یک دانشگاه دیگر برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تک درس
در صورت طی مراحل فورم مربوطه و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است.
تبصره : 1محصل زمانی می تواند یک یا چند مضمون را در یک نهاد تحصیلی دیگر مهمان شود که مضامین
کافی برای انتخاب حداقل کریدت الزم وجود نداشته باشد که در این حالت تعداد کل کریدت انتخابی محصل
نباید از  17کریدت تجاوز کند .محصالن سمستر آخر که مونوگراف را نیز انتخاب کرده اند می توانند مضامینی
را که در دانشگاه ارایه نشده است و یا تداخل دارد را به شرط آنکه تعداد کل کریدت انتخابی به شمول
مونوگراف از  24تجاوز نکند و حداقل  3کریدت از دروس انتخابی آنان باقی داری(ناکام در سمستر های قبلی)
باشد ،در دانشگاه دیگر مهمان شود.
تبصره :2محصل در نهاد هایی بعنوان محصل مهمان معرفی می گردد که با دانشگاه کاتب تفاهمنامه آموزشی
دارند .این نهادها هر سال در فرم مربوط به مهمانی مشخص می گردد.
ماده -33هر محصل می تواند حداکثر دو سمستر در دورۀ لیسانس در یک دانشگاه به طور تمام وقت به
صورت مهمان تحصیل کند در هر حال نباید تعداد دروسی را که محصل به صورت مهمان( چه به صورت تمام
وقت و چه به صورت تک درس )دریک یا چند دانشگاه گذرانده است ،از  %30کل کریدت های دورۀ لیسانس
تجاوز کند.
ماده-34کریدت هایی را که محصل مهمان دریک دانشگاه می گذراند عیناً در ترانسکریپت او در دانشگاه
مبدأ ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبات اوسط سمستر و اوسط کل او منظور خواهد شد.
تبصره :1نمرات محصل مهمان توسط دانشگاه مبدا به وزارت تحصیالت عالی ارسال می گردد .محصل دو هفته
بعد از ختم امتحانات دانشگاه کاتب فرصت دارد تا نمرات مهمانی را از دانشگاهی که به آن مهمانی رفته اخذ
و آنرا به اداره امور محصالن دانشگاه کاتب تسلیم نماید .بدیهی است بعد از این مدت نمرات فاقد اعتبار می
باشد.
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تبصره :2نمرات محصالنی که در دانشگاه کاتب مهمان هستند بعد از تسویه حساب مالی ذریعه مکتوب به
دانشگاه مبدأ ارسال می گردد.
ماده -35مدرک فراغت از تحصیل محصل مهمان توسط دانشگاه مبدا صادر می شود.
تغییر رشته
ماده -36محصل درطول دوران تحصیل در مقطع لیسانس می تواند با داشتن شرایط زیر و طی مراحل فرم
مربوطه از یک رشته به رشته دیگر تغییر دهد.
)1
)2
)3
)4
)5

با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ،امکان گذراندن کریدت های درسی مورد نیاز در رشته جدید
را داشته باشد.
تغییر رشته به رشته طب منوط به وجود ظرفیت می باشد.
محصل اخراجی و یا محروم از تحصیل نباشد.
دیپارتمنت های مبدأ و مقصد موافقت داشته باشند.
میان دروس رشته مبدا و مقصد 60%مطابقت و مشابهت وجود داشته باشد.

ماده  -37تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح و در سال اول صورت می گیرد.
ماده-38در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ،محصل موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام
نویسی کند و پس از نام نویسی محصل حق بازگشت به رشتۀ قبلی را ندارد.
تبصره -اقدام نکردن محصل به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی
می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره بعدی از وی سلب می شود.
ماده -39دروسی که محصل در رشته قبلی گذرانده است در دیپارتمنت رشته جدید بررسی و تطبیق کریدت
می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شودکه به تشخیص دیپارتمنت با دروس رشته جدید ،اشتراک
محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز از  55کمتر نباشد.
تبصره :1دروس پذیرفته شده در ترانسکریپت محصل ثبت و نمرات آنها در محاسبه اوسط کل منظور می شود.
تبصره :2درصورتی که تعداد کریدت های دروس پذیرفته نشده محصل در حدی باشدکه امکان گذراندن
کریدت های مورد نیاز رشته جدید را درطول مدت مجاز تحصیل از وی سلب کند با تقاضای تغییر رشته او
موافقت نمی شود.
ماده  -40متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارک الزم ،حداقل  2هفته پیش از شروع
سمستر تحصیلی به اداره امور محصالن دانشگاه تسلیم نماید.
ماده -41تغییر رشته تنها یکبار در طول دوره تحصیل امکان پذیر می باشد.
8

طرزالعمل سیستم آموزشی کریدت (دورۀ لیسانس)

فراغت از تحصیل
ماده -42محصلی که تمام کریدت های درسی ( اعم از دروس اساسی ،اختیاری ،تئوری ،عملی ،مونوگراف و
ستاژ و )...را براساس مقررات این طرزالعمل با موفقیت گذرانده باشد ،فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.
تبصره :در صورتیکه محصل در درس اختیاری ناکام شود ،می تواند درس اختیاری دیگری بجای آن انتخاب
نماید.
ماده  -43اوسط کل نمرات محصل در پایان دورۀ تحصیل ،باید حداقل  60باشد تا در رشته تحصیلی خود
مدرک دریافت کند درصورتی که اوسط نمرات محصل از  60کمتر باشد ،چنانچه از نظر طول تحصیلی مانعی
نداشته باشد ،می تواند حداکثر تا  21کریدت درسی از درس هایی را که با نمره کمتر از  60کامیاب شده
است در یک سمستر تحصیلی مجدداً انتخاب و آن دروس را تکرار کند تا اوسط کل خود را جبران کند.
دراین صورت نمرات دروس تکراری عالوه بر نمرات قبلی در ترانسکریپت محصل ثبت و در اوسط کل نمرات
او محاسبه می شود.
ماده  -44مدارک فارغ التحصیلی محصل زمانی صادر می شود که نمرات آخرین سمستر آن به وزارت ارسال
شود و همچنین کتاب فراغت نیز در وزارت تحصیالت عالی طی مراحل گردد .ارسال نمرات و کتاب فراغت در
ختم هر سمستر تحصیلی بعد از اعالم تمامی نمرات از طرف اساتید ،صورت می گیرد.
تبصره :صدور اسناد تحصیلی منوط به تسویه حساب با دانشگاه می باشد.
این طرزالعمل در چهل و چهار ماده همراه با تبصره های آن تنظیم گردیده است که بعد از تایید شورای علمی
دانشگاه ،قابل اجرا می باشد.
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