آيين نامه آموزشي
دوره هاي كارداني و كارشناسي )پيوسته و نا پيوسته (
ويژة دانشجويان ورودي  ٩٣به بعد
مقدمه
به استناد بندهاي ٢،٨و ١٢آيين نامة شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزرات علوم  ،تحقيقات و فناوري )مصوب  ، (٩٣/٧/٢٨آيين
نامة زير تدوين و به اجرا گذاشته مي شود :

ماده  – ١هدف
هدف از تدوين اين آيين نامه  ،تنظيم امور آموزشي دانشگاه براي تربيت نيروي انساني متخصص  ،متعهد و متناسب با نيازهاي جامعه و
ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي آموزشي دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي كشور و استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود در ارتقاي
كيفيت آموزشي دانشجويان است.

ماده  – ٢تعاريف
-١وزارت  :منظور وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري است .
-٢دانشگاه  :منظور هر يك از دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي ) اعم از دولتي و غير دولتي ( است كه داراي مجوز
تأسيس از مراجع ذي ربط بوده  ،و مجري هر يك از دوره هاي كارداني  ،كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته هستند .
-٣آموزش رايگان  :منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دورة تحصيلي بدون پرداخت هزينه در دانشگاه هايي است كه از بودجه
عمومي دولت استفاده مي كنند .
 -٤دانشجو  :فردي است كه در يكي از دوره هاي آموزش عالي برابر ضوابط معين پذيرفته شده  ،ثبت نام كرده و مشغول به تحصيل
است
 -٥حضوري  :منظور شيوه اي از آموزش است كه دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليتهاي آموزشي دانشگاه شركت مي كند.
 -٦غير حضوري  :منظورشيوه اي از آموزش است كه حضور فيزيكي دانشجو در فعاليتهاي آموزشي الزامي نيست .
 -٧نيمه حضوري  :منظور شيوه اي از آموزش است كه بخشي از آن به صورت حضوري و بخشي از آن به صورت غير حضوري انجام مي
شود .
 -٨راهنماي آموزشي  :عضو هيات علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است كه از سوي دانشگاه انتخاب مي شود تا راهنماي تحصيلي
دانشجو از تاريخ ورود تا دانش آموختگي باشد .
 -٩برنامه درسي  :منظور مجموعه به هم پيوسته اي از دروس هر رشته تحصيلي است كه هدف مشخصي را دنبال مي كند و برنامة آن
توسط شوراي عالي به تصويب رسيده است .

 -١٠واحد درسي  :ميزان درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري  ١٦ساعت  ،عملي يا آزمايشگاهي ٣٢ساعت  ،كارگاهي يا عمليات
ميداني ) بازديد علمي (  ٤٨ساعت  ،كارورزي يا كار در عرصه  ٦٤ساعت و كارآموزي ١٢٠ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دورة
تابستاني و طبق برنامه درسي مصوب اجرامي شود .
 -١١درس جبراني  :درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي  ،گذراندن آن براي رفع كمبود دانش يا مهارت دانشجو  ،در آغاز دوره
تحصيلي مربوط ضروري است .
 -١٢رشته تحصيلي  :يكي از شعب فرعي از گروه هاي علمي است كه به لحاظ موضوع كامﻼ مشخص است و از موضوعات گروههاي
علمي ديگر متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص مي انجامد .
 -١٣گرايش تحصيلي  :هر يك از شعب يك رشته تحصيلي كه ناظر بر تخصص آن باشد  ،كه اختﻼف دروس در دو گرايش از يك رشته
نبايد از  ٧درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از ٢٠درصد كل واحدها بيشتر باشد .
 -١٤دوره كارداني پيوسته  :دورة تحصيلي كه پس از دورة متوسطه آغاز مي شود و شامل دانش آموختگاني است كه بدون گذراندن
دورة پيش دانشگاهي وارد دورة كارداني شده و حداقل با گذراندن  ٦٨واحد درسي طبق برنامة درسي مصوب به دريافت مدرك كارداني
منتهي مي شود .
 -١٥دوره كارداني ناپيوسته  :دورة تحصيلي كه پس از دورة متوسطه آغاز مي شود و شامل دانش آموختگاني است كه با گذراندن دروة
پيش دانشگاهي وارد دورة كارداني شده و حداقل ٦٨واحد درسي طبق برنامة درسي مصوب به دريافت مدرك كارداني منتهي مي شود .
 -١٦دوره كارشناسي پيوسته  :دورة تحصيلي است كه پس از دورة متوسطه آغاز مي شود و حداقل با گذراندن ١٣٠واحد درسي طبق
برنامة درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي منتهي مي شود .
 -١٧دوره كارشناسي ناپيوسته  :دورة تحصيلي است كه پس از دورة كارداني )پيوسته يا ناپيوسته ( آغاز مي شود و حداقل با گذراندن
 ٦٨واحد درسي طبق برنامة درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي منتهي مي شود .
 -١٨گروه آزمايشي  :مجموعه رشته هاي مختلف تحصيلي در دورة متوسطه است كه با توجه به مواد آزموني مشترك  ،دسته بندي مي
شود.
 -١٩گروه آموزشي  :بنيادي ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيأت علمي داراي تخصص مشترك در يك رشتة
علمي است كه با ايجاد و راه اندازي آن رشتة تحصيلي  ،در دانشگاه تشكيل مي شود .
 -٢٠شوراي آموزشي  :يكي از شوراهاي تخصصي اولين سطح سياستگذاري بخشي دانشگاه مي باشد كه در حوزة معاونت آموزشي و
تحصيﻼت تكميلي به رياست معاون آموزشي دانشگاه تشكيل مي شود و نسبت به سياستگذاري و برنامه ريزي به منظور ايجاد هماهنگي
در امور اجرايي در بخش مربوط و ارائه به شوراي دانشگاه وهيأت رئيسه اقدام مي نمايد .شوراي آموزشي مي تواند اختيارات مشخص شده
در اين آيين نامه را به گروه آموزشي يا كميته منتخب تفويض كند .
 -٢١دانش آموخته  :فردي است كه يكي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معين  ،گواهي يا مدرك
تحصيلي مربوط را دريافت كرده باشد .
 -٢٢نيمسال تحصيلي  :هر نيمسال تحصيلي شامل  ١٦هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است .
 -٢٣دوره تابستان  :شامل  ٦هفته آموزش و يك هفته امتحانات پاياني است .

ماده  -٣شرايط عمومي و اختصاصي ورود به دوره
 . ١-٣داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات وزارت.

 .٢-٣احراز توانمندي علمي مطابق مصوبات وزارت .

ماده  :٤نحوة اجراي دوره
آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام مي شود .
تبصره  :دانشگاه اختيار دارد در صورت توانايي  ،برنامة درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي را منحصراً براي دانشجويان
خارجي در صورتي كه به حد نصاب ﻻزم براي تشكيل كﻼس برسد با رعايت ضوابط و مقررات مربوط  ،به زبان انگليسي ارائه نمايد .

ماده

 -٥دانشگاه موظف است  ،برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت را براي دوره اي كه

درآن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است  ،اجرا نمايد .
تبصره  :دانشگاه اختيار دارد حداكثر ١٠در صد از واحد هاي درسي هر دوره را با اولويت دروس پايه و عمومي به جز دروس مجموعه
معارف اسﻼمي و فارسي عمومي به صورت الكترونيكي )مجازي( با تأكيد بر محتواي الكترونيكي و رعايت استاندارد هاي مصوب وزارت
ارائه نمايد .

ماده

 -٦دانشگاه موظف است  ،براي هدايت تحصيلي دانشجو از زمان پذيرش  ،يكي از مدرسان مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو را به

عنوان راهنماي آموزشي تعيين و اعﻼم كند .

ماده -٧

دانشجو در هر نيمسال تحصيلي ﻻزم است حداقل ١٢و حداكثر ٢٠واحد درسي انتخاب كند  .حداكثرواحد مجاز انتخابي در

دوره تابستان  ٦واحد درسي است .
تبصره .١اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيمسال حداقل  ١٧باشد  ،در اينصورت دانشجو با تأييد گروه آموزشي در نيمسال
تحصيلي بعد مي تواند حداكثر تا  ٢٤واحد درسي اخذ كند .
تبصره .٢چنانچه دانشجو در نيمسال آخر براي دانش آموختگي حداكثر  ٢٤واحد درسي باقي داشته باشد  ،بشرطي كه ميانگين كل وي
باﻻي  ١٠باشد  ،مي تواند تا  ٢٤واحد درسي اخذ كند .
تبصره  .٣در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر  ٨واحد درسي دانش آموخته شود  ،با تأييد گروه آموزشي  ،مي تواند واحد
هاي مذكور را در دورة تابستان اخذ نمايد .
تبصره  .٤دانشجو همزمان نمي تواند از مفاد تبصره ٢و ٣اين ماده استفاده كند .
تبصره .٥در صورتي كه واحد هاي انتخابي يا باقيماندة دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص گروه آموزشي  ،بنا به دﻻيل موجه و
خارج از اراده دانشجو به كمتر از  ١٢واحد درسي برسد در اينصورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي
محسوب مي شود  ،اما در مشروط شدن يا ممتاز شدن دانشجو ) موضوع تبصره  ١همين ماده ( بي تأثير است )به عبارت ديگر  ،در شرايط
مذكور  ،اگر ميانگين دانشجو كمتر از  ١٢شد مشروط نيست و اگر  ١٧و باﻻتر شد ممتاز محسوب نمي شود .

ماده -٨

در صورتي كه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي براي دانش آموختگي دو درس نظري داشته باشد  ،با تأييد گروه

آموزشي و با رعايت سقف واحد هاي آن نيمسال ) موضوع تبصره هاي ٢و ٣ماده  (٧مي تواند دروس را به صورت معرفي به استاد در آن
نيمسال يا دوره تابستان بگذراند .
تبصره  :چنانچه دانشجويي قبﻼً يك درس عملي – نظري را اخذ ولي نمره قبولي كسب نكند اما دورة عملي درس فوق را گذرانده باشد ،
مي تواند با رعايت مفاد اين ماده  ،بخش نظري آن درس را به صورت معرفي به مدرس اخذ نمايد .
ماده -٩چگونگي و ترتيب ارائه تمامي دروس هر دوره و رشته با رعايت پيش نياز )تقدم و تاخر( هر درس طبق برنامه درسي مصوب
به عهدة گروه آموزشي است.
تبصره  :دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از رعايت مقررات مربوط به اين ماده معاف است .

شيوه نامة اجرايي  :به دانشجويان توصيه مي شود دروس عملي را تا فبل از نيمسال هفتم اخذ نمايند  .همچنين در هر نيمسال از
اخذ بيش از يك درس عمومي از مجموعه دروس معارف اسﻼمي خودداري نمايند .

ماده -١٠

تعداد واحدهاي جبراني با تشخيص گروه آموزشي صرفا براي دورة كارشناسي ناپيوسته حداكثر  ٦واحد مي باشد و نمرة

دروس جبراني در ميانگين نيمسال و كل محاسبه نمي شود .
تبصره  :دانشگاه اختيار دارد براي دانش آموختگان دوره كارداني پيوسته ) فاقد مدرك پيش دانشگاهي ( كه معدل كل آنها ريز  ١٤و در
دوره كارشناسي ناپيوسته در رشته غير مرتبط ) به تشخيص گروه آموزشي ( پذيرفته شده اند حداكثر  ٢٠واحد درسي جبراني ارائه كند .
نمره اين دروس در ميانگين نيمسال و كل محاسبه نمي شود .

ماده

 -١١آموزش رايگان براي هر دانشجو  ،در هر دورة تحصيلي صرفا يكبار و در يك رشتة تحصيلي امكانپذير است .

ماده -١٢

دانشجوي مشمول آموزش رايگان در دانشگاههاي دولتي  ،درصورت حذف يا عدم كسب نمرة قبولي در هر درس  ،براي

انتخاب مجدد آ ن درس  ،در صورتي كه سنوات مجاز تحصيلي دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزينه مربوط طبق مصوبة هيأت
امناي دانشگاه مي باشد .

ماده -١٣

دانشجوي مشمول اين آيين نامه مي تواند در دوره هاي غير حضوري كه منتهي به مدرك تحصيلي ميشود  ،مطابق

مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصيل كند .
تبصره:تحصيل همزمان دانشجويان استعداد درخشان بر اساس مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت انجام ميشود.

ماده -١٤

برنامه ريزي و تصميم گيري در باره چگونگي و زمان حذف و اضافه  ،حذف اضطراري دروس  ،اعﻼم و ثبت نمره  ،تاريخ

تجديد نظر و غيره طبق شيوه نامة اجرايي مصوب شوراي دانشگاه انجام مي شود .
شيوه نامة اجرايي :
حذف و اضافه در ابتداي هر نيمسال و در بازة زماني كه از طرف آموزش دانشگاه اعﻼم مي شود  ،دانشجو با رعايت مواد ٧و  ٩اين
آيين نامة به دلخواه ميتواند تا حداكثر دو درس خود را حذف و حداكثر دو درس به دروس نيمسال خود اضافه كند .

حذف اضطراري  :دانشجو مجاز است بر اساس تبصره  ٣مادة  ١٧اين آيين نامه تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال
صرفاًيك درس نظري را با تأييد گروه آموزشي حذف كند مشروط بر اينكه تعداد واحد هاي باقيمانده از  ١٢واحد كمتر نباشد .
دانشجوي ترم آخر در صورتي كه با اختيار نسبت به حذف درس اقدام نمايد  ،مشمول تبصرة  ٢مادة  ٧و تبصرة مادة ٩نخواهد بود .

تاريخ ثبت نمره هر درس حداكثر ده روز پس از برگزاري امتحان آن درس در پايان ترم خواهد بود  ،نمره ناتمام مشمول تبصره ٢
ماده  ،١٦بايد حداكثر ظرف مدت  ٤٥روز از تاريخ امتحانات به نمرة قطعي تبديل شود  .چنانچه دانشجو اقدام به اخذ درس پروژه و
كارآموزي در دورة تابستاني نمايد  ،نمرة اين درس بايد حداكثر تا قبل از شروع امتحانات نيمسال اول تبديل به نمرة قطعي شود .

ماده

 -١٥مدت مجاز تحصيل در دورة كارداني )اعم از پيوسته و ناپيوسته ( و كارشناسي ناپيوسته دو سال و در دوره هاي كارشناسي

پيوسته چهار سال است .
تبصره  :١دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه  ،حداكثر يك نيمسال براي دوره هاي كارداني و
كارشناسي ناپيوسته و حداكثر دو نيمسال براي دوره كارشناسي پيوسته  ،مدت مجاز تحصيل را افزايش دهد  .چنانچه دانشجو در اين
مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم خواهد شد .
تبصره  : ٢هزينه افزايش سنوات تحصيلي طبق تعرفة مصوبه هيأت امناء دانشگاه از دانشجويان مشمول آموزش رايگان دريافت مي شود.

ماده -١٦

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعاليت در كﻼس  ،انجام

تكاليف و نتايج و امتحانات انجام مي شود و به صورت عددي از صفر تا بيست محاسبه مي شود .
تبصره  .١برگزاري آزمون كتبي براي دروس نظري الزامي است.
تبصره .٢نمرات دروس تمرين دبيري  ،كارآموزي و كار ورزي  ،عمليات صحرايي ،كار در عرصه و دروسي كه در برنامة درسي مصوب ،با
پروژه ارائه مي شود  ،در صورتي كه به تشخيص مدرس و تأييد گروه آموزشي مربوط  ،تكميل آنها در يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد ،
ناتمام تلقي مي شود  ،قطعي شدن نمرة ناتمام طبق شيوه نامة مادة  ١٤انجام مي شود .

ماده

 -١٧حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره هاي حضوري الزامي است .

تبصره .١اگر دانشجو در درسي بيش از  ٣/١٦جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت كند  ،چنانچه غيبت به تشخيص
شوراي آموزشي دانشگاه غير موجه تشخيص داده شود نمرة آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه  ،آن درس حذف مي شود  .در اين
صورت رعايت حد نصاب  ١٢واحد در طول نيمسال براي دانشجو الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو
سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود .
تبصره  .٢در شرايط خاص  ،حذف تمام دروس در يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو وتأييد شوراي آموزشي دانشگاه قبل
از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصيلي امكانپذير است .
تبصره  .٣دانشجو مي تواند با رعايت مفاد تبصره  ١اين ماده  ،در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال  ،صرفاً
يك درس نظري را با تأ ييد گروه آموزشي حذف كند به شرط آن كه تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو كمتر از  ١٢واحد نشود .

ماده

 -١٨حداقل نمره قبولي در هر درس  ١٠است .

تبصره .١دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمرة قبولي كسب نكند چنانچه در نيمسال هاي بعدي  ،درس يا دروس
مذكور را با نمرة قبولي بگذراند  ،نمره يا تمام نمره هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو  ،فقط ثبت و باقي مي ماند اما اين
نمره ها در محاسبه ميانگين كل دوره بي اثر و صرفا آخرين نمرة قبولي در آن درس مﻼك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود .
تبصره  .٢گذراندن دروس با استفاده از تبصره  ، ١صرفاً براي محاسبه ميانگين كل دوره تحصيلي در هنگام دانش آموختگي مي باشد و
مشروطي دانشجو در نيمسال هاي قبل را خنثي نمي كند .
تبصره .٣تسهيﻼت اين ماده شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته انضباطي  ،نمرة مردودي دريافت مي كنند نمي شود .

ماده -١٩

چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از  ١٢باشد  ،دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي شود

و در نيمسال بعدي حداكثر مي تواند تا ١٤واحد درسي انتخاب كند .
تبصره  :چنانچه دانشجويي در دورة كارداني و كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال و دردورة كارشناسي پيوسته  ٣نيمسال اعم از متوالي يا
متناوب مشروط شده باشد  ،از تحصيل محروم مي شود .

ماده – ٢٠

دانشجو مي تواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل ،در دورة كارداني و كارشناسي ناپيوسته  ،يك نيمسال و در دورة

كارشناسي پيوسته حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند .
تبصره  .١مدت مجاز مرخصي زايمان  ،دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات مي باشد .
تبصره  .٢مدت مجاز مرخصي پزشكي  ،در صورت تأييد پزشك معتمد دانشگاه و شوراي آموزشي  ،حداكثر دو نيمسال تحصيلي و بدون
احتساب در سنوات تحصيلي است .
تبصره  .٣بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي )مانند مأموريت همسر يا والدين و  (.....حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب
در سنوات مجاز  ،در اختيار شوراي آموزشي دانشگاه است .

تبصره  .٤دانشجو مي تواند با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه از مجموع مرخصي هاي مذكور در اين ماده و تبصره هاي مندرج در آن
بهره مند شود .

ماده -٢١

ثبت نام نكردن دانشجو در هر نيمسال تحصيلي  ،انصراف از تحصيل محسوب مي شود .

تبصره  .١تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف بر عهدة شوراي آموزشي دانشگاه است .
شيوه نامة اجرايي  :دانشجويي كه براي ثبت نام در يك نيمسال مراجعه ننمايد  ،تا پايان نيمسال فرصت دارد تا به صورت كتبي
درخواست مرخصي نمايد در غير اينصورت حكم انصراف قطعي وي صادر مي شود.

ماده

 -٢٢دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل  ،بايد درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت كتبي به اداره آموزش دانشگاه

تسليم كند  .دانشجو مجاز است فقط براي يك بار و تا دو ماه از تاريخ ارائه در خواست  ،تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد و در غير
اينصورت  ،پس از انقضاي اين مهلت  ،حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود .

ماده -٢٣

دانشجوي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير مي تواند از يك رشته يا گرايش به رشته يا

گرايش ديگر تحصيلي درهمان دانشگاه تغيير رشته دهد .

الف( وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه ؛
ب( موافقت گروه آموزشي مبدا و مقصد و با تأييد شوراي آموزشي دانشگاه ؛
ج( كمتر نبودن نمره هاي اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذي ربط از نمرة آخرين فرد پذيرفته شده در آن رشته يا

گرايش در دانشگاه ودر سال پذيرش با تأييد سازمان سنجش آموزش كشور ؛
د( امكان ادامه تحصيل دانشجو در رشته يا گرايش جديد در سنوات مجاز باقيمانده ؛
تبصره  :دانشجو صرفاً در هر دورة تحصيلي براي يك بار مي تواند با رعايت شرايط اين ماده  ،تغييررشته يا گرايش دهد .

ماده -٢٤

تغيير رشته از دوره هاي پايين به دوره هاي باﻻتر  ،از غير دولتي به دولتي ،از شبانه به روزانه  ،از غير حضوري به نيمه

حضوري و حضوري ممنوع است ولي بر عكس آن مجاز است .
تبصره  .تغيير رشتة دانشجويي كه پذيرش وي در دوره از طريق بدون آزمون مي باشد به رشته هايي كه پذيرش در آنها از طريق آزمون
سراسري صورت گرفته باشد  ،ممنوع است .

ماده

 -٢٥تغيير رشته دانشجو در دورة كارشناسي ناپيوسته ممنوع است  ،اما تغيير گرايش با داشتن شرايط و ضوابط ذكر شده در

ماده  ٢٣امكان پذير است.

ماده -٢٦

ميهماني و انتقال دانشجو مطابق آيين نامة ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي دانشگاهها و

مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي مصوب وزارت انجام مي شود .

ماده – ٢٧

انتقال توام با تغيير رشته يا گرايش در صورت احراز شرايط )موضوع مواد  (٢٨،٢٧،٢٦،٢٥و با كسب موافقت دانشگاههاي

مبدأ و مقصد  ،فقط براي يك بار امكانپذير است .

ماده – ٢٨

معادل سازي و پذيرش واحد هاي درسي گذرانده شدة دانشجو ير اساس دستورالعمل اجرايي مصوب شوراي آموزشي

دانشگاه امكان پذير است .
تبصره  .١به ازاي هر  ١٢تا  ٢٠واحد از دروس معادل سازي شده  ،يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي شود .
تبصره  .٢معادل سازي دروس صرفاً در شيوه هاي آموزشي هم عرض زير صورت مي گيرد :

الف( واحد هاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره هاي حضوري  ،نيمه حضوري يا غير حضوري ؛

ب( نيمه حضوري به نيمه حضوري و غير حضوري ؛
ج( غير حضوري به غير حضوري ؛
دستورالعمل اجرايي  :الف  :دروسي مي تواند معادل سازي شود كه  -١با دروس رشته يا گرايش جديد اشتراك محتوايي داشته باشد
 -٢نمرات دروس معادل سازي شده كمتر از  ١٢نباشد .
ب :چنانچه واحدهاي معادل سازي شده ي دانشجو هنگام تغيير رشته يا گرايش بيش از  ٥٠واحد درسي باشد حق استفاده از
تسهيﻼت بدون آزمون مصرح در آئين نامه ي استعدادهاي درخشان را نخواهد داشت  .لذا براساس معدل پايان نيمسال ششم  ،به
سازمان سنجش و آموزش كشور معرفي نخواهد شد ودر پايان دوره هم دانش آموخته ي رتبه ي اول تلقي نمي شود.

ماده -٢٩

مﻼك دانش آموختگي براي دوره هاي كارداني،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته داشتن ميانگين كل حداقل  ١٢در پايان

دوره است .
تبصره  :چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس ازگذراندن تمام واحد هاي درسي آن دوره كمتر از  ١٢باشد تنها يك نيمسال با رعايت
سقف مجاز سنوات تحصيلي وي فرصت داده مي شود تا با اخذ مجدد حداكثر ٢٠واحد از درسهايي كه با نمرة كمتر از  ١٢گذرانده است ،
ميانگين كل دروس اخذ شده خود را به حداقل  ١٢برساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند در غير اين صورت از تحصيل محروم مي
شود .

ماده

 -٣٠در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دورة كارشناسي پيوسته حداقل  ٦٨واحد درسي ) شامل حداكثر

١٠واحد دروس عمومي و مابقي از ساير دروس دوره ( را با نمرة قبولي گذرانده و ميانگين كل دروس گذرانده وي  ١٢يا باﻻتر باشد  ،در
اين صورت مي تواند مدرك دورة كارداني همان رشته را دريافت كند  .در غير اين صورت  ،به دانشجوي مذكور و همچنين به دانشجوي
منصرف يا محروم از تحصيل در دورة كارداني و كارشناسي ناپيوسته  ،فقط گواهي مبني بر تعداد واحد هاي گذرانده شده داده خواهد شد
.
تبصره  .١در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دورة كارشناسي پيوسته بيش از واحدهاي مورد نياز دورة كارداني را با
نمرة قبولي گذرانده باشد در اين صورت دانشگاه دروسي را مﻼك ميانگين كل براي صدور مدرك كارداني قرار مي دهد كه ميانگين كل
دانشجو در آن دروس  ١٢ ،يا باﻻتر باشد .
تبصره .٢صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دورة كارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه
محل تحصيل دانشجو انجام مي گيرد .

ماده -٣١

تاريخ دانش آموختگي  ،زمان ثبت آخرين نمرة درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است .

ماده -٣٢

مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه و هر گونه پاسخگويي قانوني مترتب بر آن بر عهدة دانشگاه است و نظارت بر اجرا و

تفسير مفاد آن بر عهدة معاون آموزشي وزارت است .

ماده -٣٣

اين آيين نامه در يك مقدمه و  ٣٣ماده و  ٣٤تبصره در جلسه شماره  ٨٥٩مورخ  ١٣٩٣/١٢/١٦به تصويب شوراي عالي

برنامه ريزي آموزشي رسيد و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي  ١٣٩٣-٩٤و پس از آن و نيز تمام دانشجوياني كه در زمان ابﻼغ اين
آيين نامه شاغل به تحصيل هستند به شرطي كه خللي در تحصيل ايشان ايجاد نكند ﻻزم اﻻجرا است و تمام آيين نامه ها و بخشنامه هاي
مغاير با آن لغو و بﻼاثر اعﻼم مي شود .
اين آيين نامه و شيوه نامة اجرايي درشوراي آموزشي دانشگاه مورخ  ٩٤/٢/٢٢به تصويب رسيد و براي دانشجويان ورودي  ٩٣به بعد

ﻻزم اﻻجرا مي باشد.

