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  كارشناسي دوره

  

 :آموزشي تسهيالت مشمول ايثارگر و شاهد دانشجويان
 باالتر و% ٢٥ جانبازان  1-
 آزادگان  ٢-
 )باالتر و %٢٥ جانباز آزاده، جاويداالثر، شهيد،( فرزند و همسر  3-
 جبهه در داوطلبانه حضور سابقه ماه سه و جانبازي% 1٥ حداقل با جانباز  4-
 جبهه در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش حداقل با رزمنده  ٥-

  

 در انتخابي مجاز واحد حداكثر. كند درسي انتخاب واحد ٢٠ حداكثر و ١٢ل حداق است الزم تحصيلي نيمسال هر در دانشجو -٧ ماده

  .است درسي واحد ٦ تابستان دوره

 : ٧ ماده به الحاقي 1 بصرهت  1-

 ٨ حداكثر تابستان سال نيم در ماده اين ضوابط با رعايت تواند مي باشد باالتر و ١٤ ايثارگر و شاهد دانشجوي كل معدل كه صورتي در

 .نمايد انتخاب درسي واحد

  :٧ ماده به الحاقي 2 تبصره  2-

 .نمايد انتخاب درسي واحد ١٠ حداقل ستاد كميته منتخب تأييد با تحصيلي سال نيم دو در حداكثر تواند مي ايثارگر و شاهد دانشجوي

 تحصيلي نيمسال در آموزشي گروه تأييد با اينصورت دانشجو در باشد، ١٧ حداقل نيمسال يك در دانشجويي نمرات معدل اگر .1 تبصره

 .نمايد درسي اخذ واحد ٢٤ تا حداكثر تواند مي بعد

 وي كل معدل كه بشرطي باشد، داشته درسي باقي واحد ٢٤ حداكثر آموختگي، دانش براي آخر نيمسال در دانشجو چنانچه .٢ تبصره

 .نمايد درسي اخذ واحد ٢٤ تا تواند مي باشد، ١٠ باالي

 واحدهاي تواند مي آموزشي، گروه تأييد با آموخته شود، دانش درسي واحد ٨ حداكثر گذراندن با دانشجو كه خاص شرايط در .3 تبصره

  .نمايد اخذ تابستان دوره در را مذكور

 :٧ ماده  3تبصره به الحاقي تبصره  3-

 منتخب كميته تاييد با تواند مي باشد داشته دوره تحصيلي واحدهاي اتمام براي درسي واحد ١٠ حداكثر كه ايثارگر و شاهد دانشجوي

 .نمايد انتخاب تابستان نيم سال در را مذكور واحدهاي ستاد

 .كند استفاده ماده اين ٣ و ٢ تبصره مفاد از تواند نمي همزمان دانشجو .4 تبصره

 و موجه داليل به بنا آموزشي، تشخيص گروه به نيمسال هر پايان در دانشجو باقيمانده يا انتخابي واحدهاي كه صورتي در .٥ تبصره
 وي تحصيلي سنوات در كامل نيمسال يك عنوان به نيمسال اين اينصورت برسد در درسي واحد ١٢ از كمتر به دانشجو اراده از خارج
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 شرايط در ديگر، عبارت به. (است تأثير بي) ماده همين ١ تبصره موضوع( دانشجو شدن ممتاز يا شدن مشروط در اما مي شود، محسوب

 ).شود نمي محسوب ممتاز شد باالتر و ١٧ و اگر نيست مشروط شد ١٢ از كمتر دانشجو معدل اگر مذكور،

 :٧ ماده ٥ تبصره به الحاقي تبصره  4-

 و موجه داليل به بنا ستاد، منتخب كميته به تشخيص تحصيلي سال نيم پايان در دانشجو مانده باقي يا انتخابي واحدهاي كه صورتي در
 نمي محسوب مشروط دانشجودر آن ترم،  ١٢ ازبا معدل كمتر  صورت اين در برسد، درسي واحد  ١٤از  كمتر به دانشجو اراده از خارج

 ).باشد مي مجاز نيمسال دو براي فقط تبصره اين از استفاده(. شود

 انتخاب براي درس، هر در قبولي نمره كسب عدم يا حذفرت صو در دولتي، دانشگاههاي در رايگان آموزش مشمول دانشجوي -1٢ ماده
 امناي هيأت مصوبه طبق هزينه مربوط پرداخت به موظف باشد شده تمام دانشجو تحصيلي مجاز سنوات كه در صورتي درس، آن مجدد

 .باشد مي دانشگاه

 :12 ماده به الحاقي تبصره  ٥-

 دانشجوي درس حذف صورتيكه در همچنين. مي باشند هزينه پرداخت از معاف يكبار مردودي دروس براي ايثارگر و شاهد دانشجويان
 .باشد مي معاف هزينه پرداخت از باشد گرفته ستاد انجام تأييد با ايثارگر و شاهد

 كارشناسي هاي دوره در و سال دو كارشناسي ناپيوسته و) ناپيوسته و پيوسته از اعم( كارداني هاي دوره در تحصيل مجاز مدت -1٥ ماده
  .است سال چهار پيوسته

 :1٥ ماده به الحاقي تبصره  6-

 كارشناسي دوره در و سال نيم يك ناپيوسته و كارشناسي كارداني هاي دوره در ايثارگر و شاهد دانشجويان تحصيل مجاز مدت حداكثر به
 .مي شود اضافه سال نيم دو پيوسته

 و كارداني هاي دوره براي نيمسال يك حداكثر دانشگاه، آموزشي شوراي تصويب با و خاص شرايط در دارد اختيار دانشگاه .1 تبصره
مدت  اين در دانشجو چنانچه. دهد افزايش را تحصيل مجاز مدت پيوسته، كارشناسي براي دوره نيمسال دو حداكثر و ناپيوسته كارشناسي

 .شد خواهد محروم تحصيل ادامه از نشود آموخته دانش

 .شود مي دريافت رايگان آموزش دانشجويان مشمول از دانشگاه امناء هيأت مصوب تعرفه طبق تحصيلي سنوات افزايش هزينه .٢ تبصره

 و تكاليف انجام كالس، در فعاليت و حضورس براسا و درس آن مدرس توسط درس هر در دانشجو تحصيلي پيشرفت ارزيابي -1٦ ماده
 .شود مي محاسبه بيست تا صفر از صورت عددي به و شود مي انجام امتحانات نتايج

  .است الزامي نظري دروس براي كتبي آزمون برگزاري .1 تبصره

 :16 ماده 1 تبصره به الحاقي تبصره  ٧-

 زمان مدت افزايش به نياز مجروحيت از توانايي ناشي عدم بدليل كه جانباز دانشجوي براي ترم) پايان و ترم (ميان امتحان زمان مدت
 .است افزايش قابل آن معمول زمان مدت برابر ٢ تا حداكثر اعالم دبيرستاد، و تشخيص به بنا باشد، مي امتحان
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 با مصوب، درسي برنامه در كه دروسي و در عرصه كار صحرايي، عمليات كارورزي، و كارآموزي دبيري، تمرين دروس نمرات .٢ تبصره
 تحصيلي ميسر نيمسال يك طول در آنها تكميل مربوط، آموزشي گروه تأييد و مدرس به تشخيص كه صورتي در شود، مي ارائه پروژه

 .مي شود انجام ١٤ ماده نامه شيوه طبق ناتمام نمره شدن قطعي شود، مي تلقي ناتمام نباشد،

  .است الزامي حضوري هاي دوره درس جلسات تمام در دانشجو حضور -1٧ ماده

 دانشجو غيبت چنانچه كند، غيبت درس آن نيمسال پايان امتحان جلسه در يا جلسات ٣/  ١٦ از بيش درسي در دانشجو اگر .1 تبصره

ي م حذف درس آن موجه، تشخيص صورت در و صفر درس آن نمره شود، داده تشخيص موجه غير دانشگاه آموزشي شوراي تشخيص به
 نيمسال يك عنوان به مذكور نيمسال ولي نيست الزامي دانشجو براي نيمسال طول در واحد ١٢ نصاب حد رعايت صورت اين در. شود

  .شود مي محسوب وي تحصيلي سنوات جزو كامل

 :1٧ ماده 1 تبصره به الحاقي تبصره  8-

 چنانچه. باشد مي ستاد منتخب كميته با امتحانيا  درس جلسات در ايثارگر و شاهد دانشجوي غيبت بودن موجه غير يا موجه تشخيص
 يا و صدمات جنگ از ناشي پزشكي معالجات انجام دليل به دروس يا درس امتحان جلسات ايثارگر در و شاهد دانشجوي موجه غيبت

 تا حداكثر تواند مي ستاد منتخب كميته تأييد با كند شده شركت اخذ دروس يا درس امتحان در نتواند دانشجو و باشد آن از متأثر آالم
 تبصره مطابق و شود مي مذكور حذف دروس يا درس صورت اين غير در نمايد، شركت دروس يا درس در امتحان بعدي سال نيم پايان

 اخذ دروس مانع مذكور دروس يا درس در قبولي نمره كسب يا نمره ثبت عدم". الزامي نيست نصاب حد رعايت ٧ ماده ٥ تبصره به الحاقي

 ".شد نخواهد بعدي

 از قبل دانشگاه آموزشي شوراي تأييد و دانشجو كتبي درخواست با تحصيلي نيمسال يك دروس تمام حذف خاص، شرايط در .٢ تبصره
  .است امكانپذير تحصيلي سنوات در احتساب با و امتحانات شروع

 :1٧ ماده 2 تبصره به الحاقي تبصره  9-

 تا ستاد منتخب كميته تأييد و ايثارگر و شاهد كتبي دانشجوي درخواست با تحصيلي سال نيم يك دروس كليه حذف خاص، شرايط در
 براي فقط تبصره اين از استفاده( .شود نمي محسوب دانشجو تحصيلي سنوات جزو سال نيم اين. است پذير امتحانات امكان شروع از قبل

 ).باشد مي مجاز نيمسال دو

 صرفاً  نيمسال، پايان امتحانات شروع از قبل هفته دو تا اضطرار صورت در ماده، اين ١ تبصره مفاد رعايت با تواند مي دانشجو .3 تبصره

 .نشود واحد ١٢ از كمتر دانشجو باقيمانده واحدهاي تعداد كه آن شرط به كند حذف آموزشي گروه تأييد با را نظري درس يك

 : 1٧ ماده 3 تبصره به الحاقي تبصره  10-

 .نمايد اضطراري حذف دانشجويان ساير از بيشتر درس يك است مجاز ايثارگر و شاهد دانشجوي

 .است ١٠ درس هر در قبولي نمره حداقل -1٨ ماده

 دروس يا درس بعدي، هاي نيمسال در چنانچه نكند كسب قبولي نمره درس چند يا يك در نيمسال هر در كه دانشجويي .1 تبصره
 اين اما ماند مي باقي و ثبت فقط دانشجو، تحصيلي نمرات ريز در قبلي مردودي هاي نمره تمام يا نمره بگذراند، قبولي نمره با را مذكور

  .بود خواهد دوره كل ميانگين محاسبه مالك درس آن در قبولي نمره آخرين صرفاً  و اثر بي دوره كل ميانگين محاسبه در ها نمره

 :18 ماده 1 تبصره به الحاقي تبصره  11-
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 مشروط شود، نمي محسوب آن نمرات ميانگين در و تحصيلي حذف كارنامه از ايثارگري و شاهد دانشجوي درس عنوان ٥ مردودي نمرات

 .نمايد اخذ مزبور دروس در را ١٢ نمره حداقل هاي بعد سال نيم در براينكه

 و باشد مي آموختگي دانش هنگام در تحصيلي دوره كل ميانگين محاسبه براي صرفاً  ،١ تبصره از استفاده با دروس گذراندن .٢ تبصره

 .كند نمي خنثي را قبل هاي نيمسال در دانشجو مشروطي

  .شود نمي كنند، مي دريافت مردودي نمره انضباطي، كميته حكم يا و تقلب دليل به كه دانشجوياني شامل ماده اين تسهيالت .3 تبصره

 در و شود مي تلقي مشروط نيمسال آن در دانشجو باشد، ١٢ از كمتر تحصيلي نيمسال هر در دانشجو نمرات ميانگين چنانچه -1٩ ماده

 .كند انتخاب درسي واحد ١٤ تا تواند مي حداكثر بعدي نيمسال

 يا متوالي از اعم نيمسال ٣ پيوسته كارشناسي دوره در و نيمسال دو ناپيوسته كارشناسي و كارداني دوره در دانشجويي چنانچه .تبصره

 .شود مي محروم تحصيل از باشد، شده مشروط متناوب

 :19 ماده تبصره به الحاقي تبصره  12-

 .گردد مي اضافه ايثارگر و شاهد دانشجويان مجاز مشروطي هاي سال نيم تعداد به سال نيم يك

 كارشناسي دوره در و نيمسال يك اپيوسته،ي نكارشناس و كارداني دردوره تحصيل، مجاز سنوات رعايت با تواند مي دانشجو -٢٠ ماده
 .كند استفاده تحصيلي مرخصي از نيمسال دو حداكثر پيوسته

 .است تحصيلي سنوات در احتساب بدون و تحصيلي نيمسال دو زايمان، مرخصي مجاز مدت .1 تبصره

 بدون و تحصيلي نيمسال دو حداكثر آموزشي، شوراي و دانشگاه معتمد پزشك تأييد صورت در پزشكي، مرخصي مجاز مدت .٢ تبصره
  .است تحصيلي سنوات در احتساب

 :20 ماده 2 تبصره به الحاقي تبصره  13-

 و ستاد تأييد و مربوط مدارك ارائه با باشد آن از آالم متأثر يا و جنگ صدمات از ناشي پزشكي معالجات براي مرخصي كه صورتي در
   .شود نمي محسوب دانشجو تحصيلي سنوات نيمسال جزو آن دانشگاه، پزشك

 احتساب بدون و تحصيلي نيمسال دو تا حداكثر.) ..و والدين يا همسر مأموريت مانند( تحصيلي مرخصي مصاديق ساير بررسي .3 تبصره

 .است دانشگاه آموزشي شوراي اختيار در مجاز، سنوات در

 آن در مندرج هاي تبصره و ماده اين در مذكور هاي مرخصي مجموع از دانشگاه آموزشي شوراي تشخيص با تواند مي دانشجو .4 تبصره
 .شد مند بهره

  .شودمي  محسوب تحصيل از انصراف تحصيلي، نيمسال هر در دانشجو نكردن نام ثبت -٢1 ماده

 :21 ماده به الحاقي تبصره  14-

 به تحصيلي وقفه دچار آن، از متأثر آالم يا و از جنگ ناشي صدمات و پزشكي معالجات دليل به ايثارگر و شاهد دانشجوي صورتيكه در
 .شود نمي دانشجو محسوب تحصيلي سنوات جزو مدت آن و دهد تحصيل ادامه تواند مي ستاد با تأييد شود، سال نيم ٢ حداكثر ميزان
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 .است دانشگاه آموزشي شوراي عهده بر تحصيل از منصرف دانشجوي تحصيل به بازگشت مورد در گيري تصميم .تبصره

 گرايش يا رشته به گرايش يا رشته يك از تواند مي زير شرايط داشتن با پيوسته كارشناسي و كارداني هاي دوره دانشجوي -٢3 ماده
 :دهد گرايش يا رشته تغيير دانشگاه همان در تحصيلي ديگر

 .دانشگاه در دانشجو تقاضاي مورد گرايش يا رشته وجود) الف

 .دانشگاه آموزشي شوراي تأييد با و مقصد و مبدأ آموزشي گروه موافقت) ب

 يا رشته آن در شده پذيرفته فرد آخرين نمره از ربط ذي آزمايشي گروه سراسري آزمون در دانشجو اكتسابي هاي نمره نبودن كمتر) ج
 .كشور آموزش سنجش سازمان تاييد با پذيرش سال ودر دانشگاه در گرايش

  .باقيمانده مجاز سنوات در جديد گرايش يا رشته در دانشجو تحصيل ادامه امكاند) 

 :23 ماده به الحاقي تبصره  1٥-

 رشته به تواند مي باشد، نداشته را خود رشته تحصيل در ادامه توانايي ستاد منتخب كميته تشخيص به كه ايثارگري و شاهد دانشجوي
 تحصيل دانشجو محل تغيير به منوط رشته، تغيير كه صورتي در. دهد رشته تغيير آزمايشي گروه هاي ساير در و دوره همان در ديگري
 امور سازمان ايثارگر و شاهد دانشجويان امور كل اداره معرفي و تأييد با باشد،

 .شد خواهد مطرح مركزي خاص موارد شوراي در دانشجو درخواست دانشجويان،

 .دهد گرايش يا رشته تغيير ماده، اين شرايط رعايت با تواند مي بار يك براي تحصيلي دوره هر در صرفاً دانشجو .تبصره

 :23 ماده تبصره به الحاقي تبصره  16-

 .باشد مي پذير امكان دوبار حداكثر و ستاد تشخيص با رشته تغيير ايثارگر و شاهد دانشجويان براي

 ماده در شده ذكر ضوابط و شرايط داشتن با گرايش تغيير اما است، ممنوع ناپيوسته كارشناسي دوره در دانشجو رشته تغيير -٢٥ ماده
 .است پذير امكان ٢٣

 :2٥ ماده به الحاقي تبصره  1٧-

 .گيرد مي انجام بار يك براي و ستاد منتخب كميته تشخيص با ناپيوسته كارشناسي مقطع ايثارگر و شاهد دانشجويان گرايش تغيير

 موسسات و دانشگاهها كارشناسي و كارداني هاي دوره دانشجويان انتقال و ميهماني نامه آيين مطابق دانشجو انتقال وميهماني  -٢٦ ماده
 .شود مي انجام وزارت مصوب غيردولتي و دولتي عالي آموزش

 :26 ماده به الحاقي تبصره  18-

 انتقال و نقل نامه آئين مطابق ايثارگر و شاهد دانشجويان انتقال با تحصيلي سال نيم هر در موظفند آموزشي موسسات و ها دانشگاه كليه
 از استفاده براي مانعي مذكور نامه آئين از ايثارگر و شاهد دانشجويان مندي بهره. نمايند موافقت شاهد برنامه و طرح شوراي مصوب

 عالي آموزش موسسات و ها دانشگاه كارشناسي كارداني، هاي دوره دانشجويان انتقال و ميهماني نامه آيين" طريق از انتقال و ميهماني
 .باشد نمي "غيردولتي و دولتي
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 دانشگاه موافقت كسب با و ) ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ - مواد موضوع( شرايط احراز صورت در گرايش يا رشته تغيير با توأم انتقال -٢٧ ماده

 .است امكانپذير بار يك براي فقط مقصد، و مبداء هاي

 :2٧ ماده به الحاقي تبصره  19-

 .گيرد مي انجام ٢٦ و ٢٥ ، ٢٣ مواد به الحاقي هاي تبصره با مطابق ايثارگر و شاهد دانشجويان براي گرايش يا رشته تغيير با توأم انتقال

 دانشگاه آموزشي شوراي مصوب اجرايي دستورالعمل براساس دانشجو شده گذرانده درسي واحدهاي پذيرش و سازي معادل -٢٨ ماده
  .است پذير امكان

 :28 ماده به الحاقي تبصره  20-

 دانشگاه توسط رشته تغيير با توأم انتقالي و انتقال ايثارگر ميهماني، و شاهد دانشجوي باالتر و ١٠ نمره با تطبيق، قابل دروس كليه پذيرش

 ).مي باشد مقصد دانشگاه آموزشي گروه صالحيت در دروس بودن تطبيق قابل تشخيص( .است الزامي مقصد

 .شود مي كاسته دانشجو تحصيلي مجاز سنوات از نيمسال يك شده، سازي معادل دروس از واحد ٢٠ تا ١٢ هر ازاي به .1 تبصره

 :گيرد مي صورت زير عرض هم آموزشي هاي شيوه در صرفاً  دروس سازي معادل .٢ تبصره

 .غيرحضوري يا حضوري نيمه حضوري، هاي دوره به حضوري دانشجوي گذرانده واحدهاي) الف

 .غيرحضوري و حضوري نيمه به حضوري نيمه) ب

 .غيرحضوري به غيرحضوري) ج

 دوره پايان در ١٢ حداقل كل ميانگين داشتنه ناپيوست و پيوسته كارشناسي كارداني، هاي دوره براي آموختگي دانش مالك -٢٩ ماده

 .است

 رعايت با نيمسال يك تنها باشد ١٢ از كمتر دوره آن درسي واحدهاي تمام گذراندن از پس دانشجويي كل ميانگين چنانچه .تبصره

 گذرانده ١٢ از كمتر نمره با كه درسهايي از واحد ٢٠ حداكثر مجدد اخذ با تا شود مي داده فرصت وي به تحصيلي سنوات مجاز سقف

 تحصيل از صورت اين غير در كند دريافت را دوره تحصيلي مدرك و برساند ١٢ حداقل به را خود شده اخذ دروس كل ميانگين است،

 .شود مي محروم

 :29 ماده تبصره به الحاقي تبصره  21-

 كل معدل واحد ٣٠ حداكثر گذراندن با تا شود مي داده فرصت سال نيم دو ايثارگر و شاهد دانشجوي به منتخب، كميته تأييد صورت در

 .برساند ١٢ به حداقل را خود

 ١٠ حداكثر شامل(  درسي واحد ٦٨ حداقل پيوسته كارشناسي دوره در تحصيل از محروم يا منصرف دانشجوي كه صورتي در -3٠ ماده

 اين در باشد، باالتر يا ١٢ وي گذرانده دروس كل ميانگين و گذرانده قبولي بانمره را )دوره دروس ساير از مابقي و عمومي دروس واحد

 منصرف دانشجوي به همچنين و مذكور دانشجوي به صورت، اين غير در. كند دريافت را رشته همان كارداني دوره مدرك تواند مي صورت
  .شد خواهد داده شده گذرانده واحدهاي تعداد بر مبني گواهي فقط ناپيوسته، كارشناسي و كارداني دوره در تحصيل از محروم يا

 :30 ماده به الحاقي تبصره  22-
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 باالتر و ١٠ كارشناسي مقطع تحصيل از محروم منصرف يا ايثارگر و شاهد دانشجوي گذرانده واحدهاي نمرات ميانگين كه صورتي در

 تواند مي محاسبه معدل، مبناي. گردد مي اعطا كل معدل جبران جهت سال نيم يك باشد را گذرانده درسي واحد ٧٠ حداقل و باشد

 .بگيرد قرار ١٢ باالي نمره با مجاز گذرانده دروس

 را كارداني دوره نياز مورد واحدهاي از بيش پيوسته كارشناسي دوره در تحصيل از محروم يا منصرف دانشجوي كه صورتي در .1 تبصره
 ميانگين كه دهد مي قرار كارداني مدرك صدور براي كل ميانگين مالك را دروسي دانشگاه صورت اين در باشد گذرانده قبولي نمره با

 .شود باالتر يا ١٢ دروس، آن در دانشجو كل

 دانشگاه بودن مجري يا رشته آن در مصوب كارداني دوره وجود از نظر صرف و دانشجو تقاضاي حسب كارداني مدرك صدور .٢ تبصره
 .شود مي انجام دانشجو تحصيل محل

 


