راهنمای آموزشی دانشگاه خاتم النبیین(ص)برای دانشجویان
 .1شرایط ورود به دوره لیسانس

ـ داشتن سند فراغت صنف دوازدهم يا چهاردهم يا معادل آن ،که به تأييد وزارت مربوط رسيده باشد؛
ـ سپری نمودن موفقانه کانکور ورودی؛
 التزام به رعايت قوانين و مقررات دانشگاه و وزارت تحصيالت عالی.شرایط ورود به دوره ماستری

 داشتن سند ليسانس از موسسات تحصيالت عالی معتبر داخلی يا خارجی که به تأييد وزارت تحصيالت عالیافغانستان رسيده باشد ،در رشته مربوطه يا نزديک به آن؛
داشتن اوسط نمرات حد اقل  65فيصد در دوره ليسانس؛ سپری نمودن موفقانه کانکور ورودی؛ التزام به رعايت قوانين و مقررات دانشگاه و وزارت تحصيالت عالی. :2عموم دانشجويان موظفند در مهلت های تعيين شده در تقويم تحصيلی برای ثبت نام و انتخاب واحد درسی از طريق
پروفايل شخصی در ديتابيس دانشگاه اقدام نمايند.
 :3تحصيل در دانشگاه خاتم النبيين(ص) به صورت حضوری و تمام وقت است .مگر دورههايی که رسماً مستثنی شده
باشند.
نظام آموزشی

 .4آموزش در دانشگاه خاتم النبيين(ص) بر اساس نظام واحدی(کريدت) میباشد.
 .5در نظام واحدی ارزش هر درس به تعداد واحدهای آن درس سنجيده میشود و کاميابی و ناکامی محصل در يک
درس به همان درس محدود میگردد.
 :6يک واحد درسی نظری ،مقدار درسی است که مفاد آن طی  16جلسه يک ساعتی آموزش داده میشود؛ اين زمان
برای هر واحد درس عملی آزمايشگاهی  32ساعت میباشد.
سال تحصیلی

 :7هر سال تحصيلی مرکب از دو نيمسال (سمستر) تحصيلی است .هر نيمسال تحصيلی شامل  16هفته آموزش است.
نظام درسی

 : 8دروس دانشگاه به لحاظ محتوايی به دروس عمومی ،اساسی ،اختصاصی و اختياری و به لحاظ موضوعی ،به دروس
پيش نياز و وابسته و هم نياز تقسيم میگردند.
انتخاب همزمان درس پیش نیاز و وابسته

 : 9در صورتيکه محصل يک بار از يک درس پيش نياز نمره قبولی کسب ننمايد ،میتواند آن درس را با درس يا
دروس وابسته در يکی از نيمسالهای بعد انتخاب و بگذراند.
 :10نظام درسی رشته های طبی طی سه مرحله و به ترتيب به اجرا در می آيد؛ اين مراحل عبارتند از :مرحله آموزش
علوم پايه ،مرحله آموزش بالينی و مرحله کارآموزی(ستاژ).
ورود به مرحله بعدی منوط به موفقيت در تمام دروس نظری و عملی مرحله قبلی است.
انتخاب واحد

 : 11تعداد واحدهای انتخابی در يک نيمسال تحصيلی از 17واحد کمتر و از21واحد بيشتر نمیتواند باشد.
تبصره :2محصلی که اوسط نمرات نيمسال قبل او  ٪90يا بيشتر باشد میتواند در نيمسال بعد تا  24واحد درسی را
انتخاب کند.
تبصره :3در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصيل و در رشته طب معالجوی و طب دندان برای ورود به مرحله
بعدی حداکثر  6واحد و دانشجوی مقطع ماستری حد اکثر  4واحد باقيمانده داشته باشد ،با نظر دانشکده و موافقت
استاد مربوط ،می تواند امتحان آن درس را در طول سمستر از طريق معرفی به استاد بگذراند.
حداكثر مدت مجاز تحصیل

 : 12حداکثرمدت مجاز تحصيل برای رشته های علوم انسانی و فنی ,شش سال  ،برای رشته طب معالجوی و طب
دندان  ،نه سال و برای دوره ماستری سه سال است .درصورتيکه محصل نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت
مجاز تحصيلی با موفقيت بگذراند ،از ادامه تحصيل محروم میشود.
حضور و غیاب محصل

 : 13حضور محصل در تمامی برنامه های درسی اعم از نظری و عملی يا نظری ـ عملی و ديگر فعاليتهای آموزشی
الزامی است.
 : 14غيرحاضر ی ناموجه محصل در بيش از چهار شانزدهم ساعات هر يک از دروس در طول نيمسال ،موجب حذف
درس نشده و نمره صفر برای آن درس ثبت می شود.
 : 15غيرحاضری موجه محصل در بيش از چهار شانزدهم ساعات هر يک از دروس در طول نيمسال ،موجب حذف
آن درس میشود .دراين صورت ،استثنائاً رعايت اخذ حداقل 17واحد در نيمسال الزم نيست ،اما نيمسال مزبور به
عنوان نيمسال کامل ،جزء دوره تحصيلی محصل محسوب میگردد.
غیرحاضری در امتحان

 : 16غيرحاضری موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس میشود و غيرحاضری ناموجه در امتحان به منزله
نمره صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بود.
حذف اضطراری درس

 : 17محصل می تواند تا پنج هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلی ،فقط يکی ازدروس خود راحذف کند ،مشروط به
اينکه واحدهای درسی باقی مانده وی از 17واحد کمتر نشود و تعداد غيرحاضریهای وی بيشتر از حد مجاز نباشد.
ارزیابی تحصیلی

 : 18معيار ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجويان نمره درس است .نمرات درس محصل در هر درس بهصورت عددی
بين صفر تا صد تعيين میشود.
 : 19حداقل نمره کاميابی دردروس نظری دروه ليسانس  55نمره برای دوره ماستری  60و نمره کاميابی برای دروس
کار آموزی و ستاژ برای علوم طبی  75نمره می باشد؛ محصلی که در هر يک از دروس الزامی ناکام شود ،ملزم به
تکرار آن درس است.
اعالم نمرات

 : 20نتايج امتحانات هر درس حداکثر تا يک هفته پس ازتاريخ برگزاری امتحان آن درس از طريق سيستم ديتابيس به
شکل محرمانه برای خود محصل اعالم می گردد.
 : 21پس از اعالم نتايج ،محصل می تواند حداکثر تا سه روز درخواست تجديد نظر در نمره امتحانات خود را در
سيستم ثبت نمايد ،رسيدگی به تقاضای تجديد ن ظر در صالحيت استاد مربوطه بوده و دانشکده يا ساير مراجع حق
دخالت در آن را ندارد.
 : 22اوسط نمرات دوره ليسانس و ماستری در هر نيمسال نبايد کمتر از  ٪60باشد؛ در غير اين صورت مشروط
محسوب و نام نويسی محصل در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .محصل مشروط موظف انتخاب حد اقل
واحد های درسی می باشد.
اخراج محصل مشروط

 : 23دانشجويان دوره ليسانس که در سه نيمسال متوالی يا چهار نيمسال متناوب ،اوسط نمرات آنان کمتر از  ٪60و
اوسط کل نمرات آنان تا پايان آن نيمسال کمتر از  ٪55باشد ،اخراج میگردند.
دانشجويان دوره ماستری که در دو نيمسال متوالی يا متناوب ،اوسط نمرات آنان کمتر از  ٪60و اوسط کل نمرات
آنان تا پايان آن نيمسال کمتر از  ٪60باشد ،اخراج میگردند.
رخصتی تحصیلی

 : 24محصل می تواند حداکثر برای دو نيمسال از رخصتی تحصيلی(تأجيل) استفاده کند .رخصتی در ترم اول دوره
تحصيلی ،مجاز نمی باشد.

