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هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و  ي آموزشي دوره نامه آئين

  كارشناسي ارشد پيوسته
  )و ماقبل 1390ي دانشجويان ورودي  ويژه 14/2/1376 مورخ 339ي  مصوبه(

  

  تعاريف

   :پذيرفته شده استزير تعاريف  نامه آئيناين در 

 دولتي و غير دولتي ي آموزش عالي اعم از آموزشي و پژوهشي، روزانه و شبانه مؤسسات، ها هدانشگا ي هبه هم: دانشگاه - 1

  . شود مي گفته» دانشگاه«

علوم،  ي مانند دانشكده. خاصي از علوم فعاليت دارد ي دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه در رده: دانشكده -2

  . مهندسي و نظاير آن ي دانشكده

  .مانند گروه مهندسي صنايع. گروه آموزشي واحدي از يك دانشكده يا يك دانشگاه است: گروه آموزشي - 3

ريزي است كه در وزارت علوم،  عالي برنامه گانه شوراي ي نهها هريزي يكي از گرو منظور از گروه برنامه: ريزي گروه برنامه - 4

  . استقرار دارندنّاوري فتحقيقات و 

ي آزمايشي سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري ها همنظور از گروه آزمايشي، يكي از گرو: گروه آزمايشي -5

مانند گروه آزمايشي علوم . كند مي ي خاص تقسيمها هي انتخابي به گروها هاست، كه داوطلبان را بر حسب رشت ها هدانشگا

  .رياضي و فني

 منظور از دوره در نظام آموزش عالي، مدت زماني است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و در يك رشته خاص تحصيل: رهدو - 6

  ... كارشناسي و ي كارداني، دوره ي مانند دوره. شود مي التحصيل كند و در آن رشته فارغ مي

امور آموزش مربوط  ي هآموزش، يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه هم ي منظور از اداره: اداره آموزش - 7

  . آوري نمرات و اعالم نتايج را برعهده دارد نويسي، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع نام به دانشجويان از قبيل

  . شود مي گاه بر عهده دارد استاد ناميدهوليت تدريس دروس نظري يا عملي را در دانشئهر عضو هيأت علمي كه مس: استاد -8

علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي، هنر، «ي علمي ها هرشته يكي از شعب فرعي گرو: رشته -9

است كه از لحاظ موضوع كامالً مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك » كاربردي –تربيت معلم و علمي

  . درصد واحدها در هر دو رشته تجاوز كند 30دروس مشترك در دو رشته متفاوت، نبايد از . انجامد مي ايي مشخصكار

اختالف دروس در دو گرايش از . شود مي هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايش ناميده: گرايش - 10

  . تر باشد درصد كل واحدها بيش 30تر و از  درصد كل واحدهاي رشته كم 7يك رشته نبايد از 

   

  نويسي نامشرايط ورود و : بخش اول

  شرايط ورود 

ي روزانه و ها هكارشناسي ارشد پيوسته و دور ،»پيوسته و ناپيوسته«ي كارداني، كارشناسي ها هشرايط ورود در دور) 1ماده 

  : شبانه به شرح زير است

مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر  .1- 1

عالي انقالب فرهنگي بات شورايمصو .  

با توجه به «وزارت آموزش و پرورش  طه از داخل يا خارج كشور، مورد تأييدمتوس ي نامه پايان دوره داشتن گواهي .2- 1

و يا » عالي انقالب فرهنگي ات شورايمصوبمطابق «هاي حوزوي  يا برابر آن براي آموزش» متوسطه نظام جديد آموزش



 

٢ 

 

وزارت علوم، تحقيقات  تأييدكارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد به  ي كارداني براي ورود به دوره ي نامه دوره داشتن گواهي

  . يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشدفنّاوري و 

  . پذيرفته شدن در آزمون ورودي. 3- 1

سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق  .4- 1

  . شود مي ربط صادر مراجع ذي

  

   نويسي نام

نويسي و انتخاب  شود، براي نام مي اعالميي كه توسط دانشگاه ها پذيرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند در مهلت) 2ماده 

در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعالم نتايج آزمون، انصراف از تحصيل  نويسي نامعدم مراجعه براي . واحد مراجعه نمايند

  . تلقي خواهد شد

  

 ي انتخاب واحد به اداره كند، براي ادامه تحصيل و مي دانشجو موظف است در هر نيمسال، در زماني كه دانشگاه اعالم) 3اده م

 ي عدم مراجعه دانشجو به اين مفهوم است كه در صورت تأخير و يا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه. آموزش مراجعه كند

 . شود مي ولي آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب. تحصيل را در آن نيمسال ندارد

، با داليل مستند، به طور مكتوب در اولين ماه بعد از نويسي نامدانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از  :تبصره

  . آغاز هر نيمسال تحصيلي، به اداره آموزش دانشگاه اطالع دهد

  

  منع تحصيل همزمان 

و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك  تحصيل در بيش از يك رشته ي و ادامه نويسي نامدانشجو در يك زمان حق  )4ماده 

ي انتخابي به تشخيص كميسيون ها هتحصيل در يكي از رشت ي در صورت تخلف، از ادامه. يا چند دانشگاه را نخواهد داشت

 ي شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه مي ، محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعالم»وزارت«بررسي موارد خاص 

  . ربط بپردازد ي تعيين شده به دانشگاه ذيها هحذف شده را مطابق تعرف ي مربوط به رشتهي ها ههزين

تعريف دانشجوي ممتاز، و ضوابط . هستند از شمول اين ماده مستثني »درخشاناستعدادهاي «دانشجويان ممتاز  :تبصره

  . شود مي و ابالغ اجرايي اين تبصره، توسط شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي تعيين

  

  نظام آموزشي: بخش دوم

  تعريف واحد درسي 

در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي . ي كشور مبتني بر نظام واحدي استها هآموزش در تمام دانشگا )5ماده 

  . شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است مي آن درس سنجيده

ساعت،  32» يا آزمايشگاهي«ساعت، عملي  16هر واحد درس، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري 

ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي  64» يا كار در عرصه«ساعت، كارآموزي و كارورزي  48» يا عملياتي ميداني«كارگاهي 

يي كه داراي پروژه هستند ها هدر مورد رشت. شود مي تدريس ريزي رنامهب عالي شوراي مصوبو طبق برنامه » يا دوره تابستاني«

  . شود مي مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين

  

  سال تحصيلي 

تابستاني است و هر نيمسال  ي هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت يك دوره) 6ماده 

  . هفته آموزش است 6هفته و هر دوره تابستاني شامل  16تحصيلي شامل 

  . شود مدت امتحانات پاياني نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزء مدت آموزش محسوب نمي :تبصره



 

٣ 

 

  

  حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي 

ترتيب دروس با رعايت . را اجرا نمايند ريزي برنامه عالي شوراي مصوبي درسي ها هموظفند برنام ها هتمام دانشگا) 7ماده 

 ها هدانشگا ي جا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده نيازها، روش تدريس و جابه پيش

  . است

  

  دروس انتخابي 

توانند در هر رشته به تشخيص گروه مربوط تعدادي از دروس مرتبط با رشته را تعيين و به عنوان  مي ها هدانشگا) 8ماده 

 . مشروط بر آنكه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نكند. دروس انتخابي به دانشجويان ارائه دهند

  

  ساعات حل تمرين 

ساعت، در  20ي كارشناسي، تا ها هتشخيص گروه آموزشي، در هر رشته از دورتوانند، در صورت لزوم، به  مي ها هدانشگا) 9ماده 

   .ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته، در طول دوره بيافزايند 10ي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا ها هدور

  

  ليو طول مدت تحص يدرس يحدهاوا: بخش سوم

  تعداد واحدها

  :ي تحصيلي به شرح زير استها هي الزم براي گذراندن هريك از دورتعداد واحدهاي درس) 10ماده 

  واحد 72تا  68بين : ي كاردانيها هدرو. 1- 10

  واحد 135تا  130: ي فني و مهندسيها هي كارشناسي پيوسته غير از رشتها هدور. 2- 10

  واحد 140تا  130: ي كارشناسي پيوسته فني و مهندسيها هدور. 3- 10

  واحد 70تا  67: كارشناسي ناپيوستهي ها هدور. 4- 10

  .واحد 182تا  172: ي كارشناسي ارشد پيوستهها هدور. 5- 10

  

  . واحد درسي را انتخاب كند 20حداكثر  و 12تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل  مي هر دانشجو )11ماده 

   .معاف استواحد  12در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل  :1تبصره 

يد استاد أيمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و ت كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقي در صورتي :2تبصره 

  . بگذراند »معرفي به استاد«تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق  مي مربوطه

 و مربوطه يتواند با نظر گروه آموزش مي باشد 17اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل  :3تبصره 

    .درسي را انتخاب كند دواح 24دانشگاه در نيمسال بعد حداكثر تا 

ط باشد با داشته باشد حتي اگر مشرو مانده واحد باقي 24كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر  در مواردي :4تبصره 

 .مانده را در يك نيمسال انتخاب كند تواند تمامي واحدهاي باقي مي مربوطه ينظر گروه آموزش

  .واحد درسي است 6ي تابستاني حداكثر ها هتعداد واحدهاي انتخابي در دور :5تبصره 

 

  دروس پيش نياز 

ي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد ها هدر دور ها هدسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگا آن) 2ماده 

خام امتحان آنها، در آزمون ورودي، در يك يا چند درس، به تشخيص شوراي  ي ي تحصيلي كه نمرهها هرشت ي پيوسته در همه



 

٤ 

 

د كن مي دروسي را كه آن دانشگاه تعيين ،تر باشد، موظفند حسب نياز رشته آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني كم

 .بگذرانند مصوبعالوه بر دروس مندرج در برنامه » پيش نياز دانشگاهي«به عنوان دروس جبراني يا 

شوراي  ي نياز دانشگاهي بر عهده ارائه، و زمان تدريس دروس پيش ي تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه :1تبصره 

  . آموزشي دانشگاه پذيرنده است

شدگان مشتمل  پذيرفته ي آموزش كشور، موظف است پس از اعالم نتايج آزمون ورودي، كارنامهسازمان سنجش و  :2تبصره 

  . ربط قرار دهد ي ذيها هخام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگا ي بر نمره

مانند دروس دانشگاهي و تابع ، از هر حيث، ها هنياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگا ارائه دروس پيش :3تبصره 

اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در  ي نمره. مقررات آموزش عالي است

  . ثير داردروطي، قبولي يا ردي دانشجو نيز تأشود و در مش مي ميانگين كل نمرات دانشجو، محاسبه

نياز دانشگاهي را گذرانده باشند، يك  واحد از دروس پيش 8دانشجوياني كه حداقل  تحصيل ي به حداكثر طول دوره :4تبصره 

  . شود مي نيمسال تحصيلي افزوده

  

  حداكثر مدت مجاز تحصيل

كارشناسي  سال و در مقطع 3روزانه  ي حداكثر مدت مجاز تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دوره) 13ماده 

مجاز تحصيل با موفقيت  تكه دانشجو نتواند واحدهاي مقطع را در حداكثر مد سال است در صورتي 6روزانه  ي دورهناپيوسته 

  .شود مي از دانشگاه مربوط اخراجبگذراند 

   

  ابيحضور و غ: بخش چهارم

سه حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از ) 14ماده 

 . شود مي درس صفر محسوب دانشجو در آن ي مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اين صورت نمرهشانزدهم 

ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود آن درس  دسه شانزدهم باش كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از در صورتي :1تبصره 

واحد در طول نيمسال براي او الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان  12در اين حال رعايت حد نصاب  ؛شود مي حذف

 . شود مي يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب

اضافه و يا به هر دليل ديگر مجـــاز نيست و در صورت  دليل حذف وه ب ،غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس :2تبصره

  .شود مي غيبت مجاز دانشجو محسوبسه شانزدهم آمد جزو  پيش

  

صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در  ي غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره) 15ماده 

  . گردد مي امتحان هر درس موجب حذف آن درس

 

منتخب  ي شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته ي عهده تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان بر) 16ماده 

  .آن شورا است

  

  حذف و اضافه: بخش پنجم

تواند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو  مي دانشجو) 17ماده 

جا نمايد، مشروط برآنكه  يا دو درس انتخابي خود را حذف يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابه درس ديگر انتخاب

 . تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نكند



 

٥ 

 

را هاي نظري خود  فقط يكي از درس ،هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده 5تواند تا  مي در صورت اضطرار دانشجو) 18ماده 

 مجموع ساعاتسه شانزدهم يد گروه آموزشي مربوطه حذف كند مشروط برآنكه اوالَ غيبت دانشجو در آن درس بيش از أيبا ت

  .تر نشود واحد كم 12مانده وي از  آن درس نباشد و ثانياَ تعداد واحدهاي باقي

  

كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي  هاي اخذ شده در يك نيمسال، تنها در صورتي مجاز است درس ي حذف كليه) 19ماده 

در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو . دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد

تحصيل در آن نيمسال نباشد بايستي تقاضاي خود را با مدارك  ي در صورتيكه دانشجو قادر به ادامه. (محسوب خواهد شد

هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي، به دانشكده  6ثر تا يك هفته مانده به زمان حذف اضطراري، حداكثر تا مستند حداك

  .)مربوطه ارائه تا به شوراي آموزشي دانشگاه منعكس و در صورت موافقت نسبت به حذف آن اقدام گردد

  

 دانشجو يليتحص شرفتيپ يابيارز: بخش ششم

  معيارهاي ارزيابي

و نتايج  تكاليف درسي انجام ،ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در كالس) 20ماده 

 . گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي آن درس است مي امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت

  . برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است :تبصره

  

عددي بين صفر تا بيست  ،درس است و نمرات دانشجو در هر درس ي معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره) 21ماده 

  .شود مي تعيين

 

دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود در اولين فرصت  .است 10قبولي در هر درس  ي حداقل نمره) 22ماده 

 ي دانشجو ثبت و در محاسبه ي دروس اعم از قبولي و مردودي در كارنامه ي كليهملزم به تكرار آن است با اين حال نمرات 

 . شود مي ميانگين منظور

 ي تواند از جدول دروس انتخابي در برنامه مي اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شد به جاي آن درس :تبصره

  .درس ديگري را انتخاب كند ،مصوب

  

سي كه در تمرين دبيري، كارآموزي و كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و درو ي ي، نمرهئدر موارد استثنا) 23ماده 

گروه آموزشي مربوط تكميل آنها در  تأييدكه به تشخيص استاد و  در صورتي شود، مي م با پروژه ارائه، توأمصوببرنامه آموزشي 

قطعي  ي ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره ي نمره. گردد مي ناتمام تلقي ،طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد

  .تبديل گردد

  

روز پس از برگزاري امتحان آن درس به  10نهايي هر درس را حداكثر ظرف  ي استاد موظف است گزارش نمره) 24ماده 

  .آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد ي اداره

  

  اعالم نمرات

آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشكده موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته  ي اداره) 25ماده 

پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي به آموزش كل 

 . دانشگاه تسليم نمايد

 . كل دانشگاه غير قابل تغيير است نمره پس از اعالم به آموزش :تبصره



 

٦ 

 

در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال و ) 26ماده 

  .شود مي وي ثبت ي تحصيلي، ميانگين كل نمرات دانشجو، محاسبه و در كارنامه ي در پايان دوره

 تابستاني ي نمرات دروسي كه دانشجو در دوره .شود تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي ي دوره :تبصره

نيمسالي كه الزاماَ  نمرات دانشجو در ،به همين نحو ؛شود مي دانشجو محسوبنمرات ميانگين كل  ي گذراند تنها در محاسبه مي

 نيز مانند دروس تابستاني در ميانگين كل ،او است ي از اراده خارج ،كند و كسر بودن واحدها مي واحد انتخاب 12تر از  كم

كه  در صورتي( .شود ولي آن نيمسال جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد مي او محاسبهنمرات 

دروس نمايد دانشجو حداقل واحد را انتخاب نموده و بنا به داليل موجه، بيماري يا هر علت ديگر، مبادرت به حذف درس يا 

كسب نمايد، اين نيمسال از  12از  تر كممانده زير حد نصاب رسيده و با اين تعداد واحد، ميانگين  كه تعداد واحد باقي طوري هب

از حد  تر كموي  ي ولي چنانچه انتخاب واحد اوليه دانشجو خارج از اراده. شود مي لحاظ مشروطي يك نيمسال مستقل محسوب

علت عدم ارائه درس يا علل ديگر، نمرات اين نيمسال همانند ترم تابستاني در ميانگين كل وي  هواحد ب نصاب واحد باشد، كسر

به عنوان مشروطي  نيمسالاما . منظور و در هر صورت نيمسال مورد بحث در حداكثر مدت مجاز تحصيل محاسبه خواهد شد

  .)شود محاسبه نمي

  

 مشروط نويسي نام

دانشجو در  نويسي نامباشد در غير اين صورت  12تر از  دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمميانگين نمرات ) 27ماده 

  .نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود

 

واحد  14كند جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از  مي نويسي نامدانشجويي كه به صورت مشروط ) 28ماده 

  .درسي در آن نيمسال را ندارد

  

  مشروط ياخراج دانشجو

ي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در سه نيمسال متوالي يا ها هنمرات دانشجو در دور كه ميانگين در صورتي) 29ماده 

تر از  ي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب كمها هنيمسال متناوب و در دور چهار

 . شود مي اي كه باشد از ادامه تحصيل محروم مرحلهباشد در هر  12

  

يا  از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم هر دليل ديگر يا بهمشروط شدن  علتدانشجويي كه به ) 1اصالحي() 30ماده 

همان رشته ارداني در تواند مدرك ك مي واحد درسي را با نمره قبولي گذرانده باشد 70در صورتي كه حداقل  ،شود ميمنصرف 

 .دريافت كند

ي كارداني مصوب در آن رشته،  حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره صدور مدرك كارداني :)2اصالحي( تبصره

 .گيرد ي مدرك كارداني صورت مي يا مجري بودن دانشگاه صادر كننده

  

شود در صورت انجام يا لغو تعهداتي  مي از ادامه تحصيل محروم ،دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد) 31ماده 

 ي د و در صورت قبولي در رشتهتواند براي تحصيل مجدد در آزمون سراسري شركت كن مي كه در دوران تحصيل سپرده است

  .خود ادامه تحصيل دهد ي مورد عالقه

  

  

                                                 

١
  1/12/1380مورخ  22220/2ي  ي شماره اصالحيهموضوع   
٢
  1/12/1380مورخ  22220/2ي  ي شماره اصالحيهموضوع  



 

٧ 

 

  و انصراف از تحصيل مرخصي تحصيلي: بخش هفتم

 ي حداكثر براي يك نيمسال و در دورهي كارداني و كارشناسي ناپيوسته ها هتواند در هريك از دور مي دانشجو) 33ماده 

 مسالين 4 يال 2شبانه  ي دوره يو كارشناس يي كاردانها هنيمسال و در دور دوروزانه حداكثر براي  ي دورهكارشناسي پيوسته 

  .صورت متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند به

ه مصوببا توجه به . (شود مي مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب :تبصره

توانند از يك  مي مقاطع تحصيلي، ي ي دانشگاهي و در كليهها ه، مادران شاغل به تحصيل، در تمام رشتريزي برنامهعالي  شوراي

   .)مرخصي مجاز دوره، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده كنندنيمسال تحصيلي مرخصي زايمان، عالوه بر 

 

توسط دانشجو  لهر نيمسا نويسي نامتقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع ) 34 ماده

  . آموزش دانشكده يا دانشگاه تسليم گردد ي به اداره

  

 ليانصراف از تحص

شود و دانشجوي منصرف  مي انصراف از تحصيل محسوب ،بدون كسب مجوز از دانشگاه محل تحصيلترك تحصيل ) 35ماده 

 . نداردرا تحصيل  ي حق ادامه ،از تحصيل

داند بايد داليل آن را حداقل يك ماه قبل از پايان همان  مي رد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجهامو در :تبصره

 آن نيمسال جزء مرخصي تحصيلي محسوب ،دهد و در صورت تائيد موجه بودن توسط دانشگاهنيمسال به دانشگاه ارائه 

 . شود مي

  

آموزش دانشگاه  ي دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را شخصاَ به اداره) 36 ماده

تقاضاي انصراف خود را پس  ،يك ماه از تاريخ درخواست ي بار در فاصله اين دانشجو مجاز است فقط براي يك .تسليم نمايد

تحصيل در آن  ي شود و دانشجو پس از آن حق ادامه مي صادر يپس از انقضاء اين مهلت حكم انصراف از تحصيل و .بگيرد

 . دوره را ندارد

 . تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است عمل كند ي دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه :1 تبصره

ضوابط مربوطه  موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري و براساس تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل :2 تبصره

  .است

  

  مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

ان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه، به عنوان همراه، به خارج دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركن) 37اده م

شوراي آموزشي دانشگاه، عالوه بر استفاده  تأييدموريت همسر و به تشخيص و حكم مأ ي تواند با ارائه مي شود مي از كشور اعزام

سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات  4تحصيلي، تا  ي از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره

  .مند گردد بهره

  

  انتقال و ميهمان: نهم و دهم هاي بخش

ها و مؤسسات  هاي كارداني و كارشناسي دانشگاه نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره ميهماني و انتقال دانشجو مطابق آئين

و  10/7/89و مورخ /18503ي  ي شماره ابالغيه(تي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري آموزش عالي دولتي و غير دول

   .باشد ميسر مي) الحاقات و اصالحات بعدي آن

  .باشد تابع مقررات ويژه مي »انتقال دانشجويان خارج به داخل«و  »ها نتقال فرزندان اعضاي هيئت علمي دانشگاها« :تبصره

  



 

٨ 

 

  رشته رييتغ: بخش دهم

 يها هتواند با داشتن شرايط زير و موافقت گرو مي دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي) 55ماده 

 :دهد رشتهتغيير و همان دانشگاه يك گروه آزمايشي  ديگر در ي از يك رشته به رشته )و مقصد أمبد( ربط آموزشي ذي

 .قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد ي ادامه تحصيل متقاضي در رشته .55-1

  .واحدهاي دوره را گذرانده باشديك ششم و حداكثر دو سوم حداقل  .55-2

در مورد تقاضا  ي ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته آزمون پايين ي آزمون ورودي متقاضي از نمره ي نمره .55-3

 .تر نباشد سال كم نهما

 . دجديد را داشته باش ي راندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشتهذامكان گ ،با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل .55-4

شرايط اين ماده و اعالم  ي ي اجرايي خاص تعهد دارند با رعايت كليهها هگاستدانشجوياني كه به د ي تغيير رشته :1 تبصره

 . ربط امكان پذير است موافقت دستگاه اجرايي ذي

يي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش بيني شده است موكول به احراز شرايط ها هتغيير رشته به رشت :2تبصره 

 . مربوط است

  .تواند تغيير رشته دهد مي دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يك بار :3تبصره 

  

 ،تر فقط از مقطع باالتر به مقطع پايين ،گيرد در غير اين صورت مي صورت ،سطحتغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم ) 56ماده 

  . امكان پذير است

 

و  كند نويسي نامجديد  ي دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته ،در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته) 57ماده 

 . قبلي را ندارد ي دانشجو حق بازگشت به رشته ،نويسي نامپس از 

شود و حق  مي جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي ي در رشته نويسي نامبه  اقدام نكردن دانشجو :تبصره

  .شود مي تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب

 

شود و  مي سازي جديد بررسي و معادل ي قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته ي دروسي كه دانشجو در رشته) 58ماده 

درصد اشتراك محتوايي داشته  80جديد  ي شود كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته مي فقط دروسي از وي پذيرفته

 . تر نباشد كم 12دروس نيز از  هريك از آن ي باشد و نمره

شود ولي نمرات  مي منظور نمرات دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل :1تبصره 

در اين حال چنانچه ميانگين كل  ؛ماند مي در كارنامه دانشجو باقينمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين 

 جديد منظور ي باشد جمعاً به عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته 12تر از  واحدهاي پذيرفته نشده او كم

 . شود مي

در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز  ،دانشجو ي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده در صورتي :2تبصره 

 .شود او موافقت نمي ي از وي سلب كند با تقاضاي تغيير رشته ،در طول مدت مجاز تحصيلرا جديد  ي رشته

 

  اضطراري  هتغيير رشت

اي گردد كه توانايي  تحصيل، دچار بيماري يا سانحه ي دانشجو به تشخيص شوراي آموزش دانشگاه در دوره هچنانچ) 59ماده 

تواند با  مي گيري از كارآيي حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره ي ادامه

آزمون ورودي  ي خود در همان گروه آزمايشي كه از لحاظ نمره ي ديگري متناسب با رشته ي رعايت ساير مقررات به رشته

و » 1به استثناي بند « 55 ي در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده .ترين نمره را دارد، تغيير رشته دهد نزديك

  . معاف خواهد بود 57 ي ماده



 

٩ 

 

ي گروه آزمايشي ها هدر مواردي كه دانشجو به داليل نقص عضو و بيماري، توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشت :تبصره

اي در  دانشجو به رشته ي له، نسبت به تغيير رشتهأمربوط را نداشته باشد، كميسيون آموزشي دانشگاه پس از بررسي كامل مس

  . گيرد مي گروه آزمايشي ديگر تصميم

  

هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به  6متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه مدارك الزم، حداقل ) 61ماده 

  .آموزش دانشگاه در محل تحصيل خود تسليم نمايد ي اداره

  

  پذيرش واحدهاي درسي: بخش يازدهم

يا ديگر مقاطع تحصيلي  ها هدر دانشگا شدگان آزمون سراسري قبالً سازي و پذيرش دروسي كه قبول معادل) 63ماده 

  :اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است گذرانده

  .جديد باشد ي دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته. 1- 63

وزارت بهداشت، درمان و آموزش يا فنّاوري وزارت علوم، تحقيقات و  تأييددانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد . 2- 63

 .پزشكي باشد

 .ريزي باشد برنامه عالي شوراي مصوبتحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه . 3- 63

اشتراك  ،جديد به تشخيص گروه آموزشي ي دانشجو با دروس رشته ي محتواي آموزشي دروس گذرانده شده. 4- 63

 .تر نباشد كم 12هريك از دروس از  ي محتوايي داشته و نمره

  .شود مي ربط در دانشگاه پذيرنده انجام ذي ي آموزشيها هسازي و پذيرفتن دروس توسط گرو معادل :1تبصره 

شود ولي در محاسبه ميانگين كل  شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي نمرات دروس پذيرفته :2تبصره 

  .شددانشجو محسوب خواهد 

 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته 20به ازاء هر  :3تبصره 

  .شود مي

  

  فراغت از تحصيل: بخش دوازدهم

 ي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبقها هواحدهاي درسي يكي از دور ي كليه هدانشجويي ك) 64ماده 

  .دشو مي التحصيل آن دوره شناخته د فارغنامه با موفقيت گذرانده باش و براساس مقررات آئين مصوب ي برنامه

آموزش دانشكده يا  ي درسي دانشجو توسط استاد به اداره ي تاريخ فراغت از تحصيل روزي است كه آخرين نمره :تبصره

 .شود مي دانشگاه تحويل

 

باشد تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك  12بايد حداقل  ،دانشجو در پايان تحصيلميانگين كل نمرات ) 65ماده 

تر باشد چنانچه از نظر تحصيل مانعي  كم12كه ميانگين نمرات دانشجو از  در صورتي .كارداني يا كارشناسي دريافت كند

نيمسال  يك در قبول شده است 12تر از  كم ي نمرهبا هايي را كه  واحد درسي از درس 20تواند حداكثر تا  مي نداشته باشد

مجدداَ انتخاب و آن دروس را تكرار كند تا ميانگين كل  )در دوره كارشناسي(لي ينيمسال تحص 2و ) دوره كارداني(تحصيلي 

دانشجو ثبت و در  ي خود را جبران نمايد در اين صورت نمرات دروس تكراري عالوه بر نمرات قبلي در كارنامهنمرات 

 . شود مي كل نمرات او محسوب ي ميانگين محاسبه

رغم استفاده از آن نتواند كمبود  دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا علي :تبصره

شود و در  مي يل محروم و اخراجكه مقطع تحصيلي او كارداني است از تحص ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد در صورتي

تواند با اخذ مدرك مقطع  مي و تبصره آن 30كه در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد پيوسته باشد براساس ماده  صورتي

  .التحصيل شود تر فارغ پايينتحصيلي 


