
  

  

  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري

  شوراي عالی برنامه ریزي

  

  آموزشی دوره هايآیین نامه 

  کاردانی و کارشناسی
  

   سی و نهمینمصوب سیصد و 

  ه شوراي عالی  برنامه ریزي جلس

  1376اردیبهشت ماه 

  

  

تعاریف
1

  

  

 : دانشگاه  -1

) دانشـگاه (روزانه و شبانه دولتی و غیـر دولتـی   ، مؤسسات آموزشی عالی اعم از آموزشی و پژوهشی، به همه دانشگاه ها

  .شود می گفته

 : دانشکده  -2

، دانشـکده بـرق  ، ماننـد دانشـکده علـوم   . علوم فعالیـت دارد دانشکده واحدي از یک دانشگاه است که در رده خاصی از 

 .دانشکده الهیات و نظایر آن

 :گروه آموزشی -3

که در یک رشته خاص یا چند رشته متجـانس فعالیـت   ، گروه آموزشی واحدي از یک دانشکده یا یک دانشگاه است  

 .گروه معارف اسالمی و نظایر آن، دارد مانند گروه ریاضی

 : يگروه برنامه ریز -4

تحقیقـات و  ، نه گانه شوراي عالی برنامه ریزي است که در وزارت علـوم هاي  منظور از گروه برنامه ریزي یکی از گروه

 .فناوري استقرار دارند

 :گروه آزمایشی -5

 منظور از گروه آزمایشی یکی از گروههاي آزمایشی سازمان سنجش آمـوزش کشـور در امتحانـات سراسـري دانشـگاه     

  .کند انتخاب به گروههاي خاص تقسیم میهاي  ن را بر حسب رشتهکه داوطلبا، هاست

 
 : دوره  -6

 مدت زمانی است که دانشجو وارد دانشگاه شده و در یک رشته خـاص تحصـیل  ، منظور از دوره در نظام آموزش عالی

 ... دوره کارشناسی و ، مانند دوره کاردانی. شود می کند و در آن رشته فارغ التحصیل می

                                                
است و هرنوع این تعاریف که عموما به تصویب مراجع ذي ربط رسیده است مورد تأیید شوراي عالی برنامه ریزي است  بنابراین جزو الینفک این آیین نامه  .1

  .تغییر یا تفسیر مغایر با آن مجاز نیست



یک واحد اداري در یک دانشکده یـا دانشـگاه اسـت کـه همـه امـور آموزشـی        ، منظور از اداره آموزش: شاداره آموز

  .جمع آوري نمرات و اعالم نتایج را بر عهده دارد، انجام امتحانات، انتخاب واحد، مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی

 : استاد -7

 .شود می ملی را در دانشگاه بر عهده دارد استاد نامیدهولیت تدریس دروس نظري یا عوهرعضو هیأت علمی که مس

 :رشته  -8

، هنـر ، کشـاورزي ، فنـی و مهندسـی  ، علوم پایه، علوم انسانی، علوم پزشکی( رشته یکی از شعب فرعی گروههاي علمی 

ل بـه  است که از لحاظ موضوع کامال مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بـوده و حـداق  ) کاربردي –تربیت معلم و علمی 

درصـد کـل واحـدها در هـر دو رشـته       30نبایـد از  ، مشترك در دو رشـته متفـاوت   سدرو. انجامد می یک کارآیی مشخص

 .تجاوز کند

اخـتالف دروس در دو  . شـود  مـی  گـرایش نامیـده  ، هر یک از شعب  یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد :گرایش  -٩

ــر ــد از  اگ ــته نبای ــک رش ــ   7یش از ی ــدهاي رش ــل واح ــد ک ــر و از درص ــد   30ته کمت ــتر باش ــدها بیش ــل واح ــد ک  .درص



  

  فصل اول

 

  نویسی شرایط ورود و نام

 
 
  

  :شرایط ورود

  : 1ماده 

دکتـري عمـومی    هـاي   کارشناسی ارشد پیوسـته و دوره ) پیوسته و ناپیوسته(لیسانس ، کاردانیهاي  ورود در دوره شرایط

  :روزانه و شبانه به شرح زیر استهاي  ورهاعم از د، پزشکی پزشکی و دام دندان، دارو سازي، پزشکی

مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري کشـور و داشـتن شـرایط عمـومی ورود بـه آمـوزش عـالی برابـر          .1

  .مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی 

با توجه به نظام (ش نامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور، مورد تأیید وزارت آموزش و پرور داشتن گواهی .2

و یـا  )  مطابق مصوبات  شوراي عالی انقـالب فرهنگـی  (یا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي ) جدید آمورش متوسطه 

، داشتن گواهینامه دوره کاردانی براي ورود بـه دوره کارشناسـی نـا پیوسـته کـه حسـب مـورد بـه تأییـد وزارت علـوم          

 .و آموزش پزشکی رسیده باشد درمان، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت

 پذیرفته شده در آزمون ورودي .3

سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی کـه از طریـق    .4

 .شود می ربط صادر مراجع ذي

  :نام نویسی 

  :2ماده 

بـراي نـام نویسـی و انتخـاب     ، شـود  می انشگاه اعالمموظفند در مهلت هایی که توسط د، پذیرفته شدگان آزمون ورودي

عدم مراجعه براي نـام نویسـی در نخسـتین نیمسـال تحصـیلی پـس از اعـالم نتـایج آزمـون انصـراف از           . د مراجعه نمایندحوا

 .تحصیل تلقی خواهد شد

  :3ماده 

یل و انتخـاب واحـد بـه اداره    براي ادامـه تحصـ  ، کند می در زمانی که دانشگاه اعالم، دانشجو موظف است در هر نیمسال

حـق انتخـاب واحـد و    ، عدم مراجعه دانشجو به این مفهوم است که در صورت تأخیر و یا عذر موجـه . آموزش مراجعه کند

  .شود می ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب. ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد

  :تبصره

به طور مکتوب در اولین ماه بعد ار ، با دالیل مستند، ودداري از نام نویسیدانشجو موظف است عذر موجه خود را در خ

 .به اداره آموزش دانشگاه اطالع دهد، آغاز هر  نیمسال تحصیلی

 

  :زمان  منع تحصیل هم

  :4ماده 

دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یگ گـرایش در یـک   

انتخـابی بـه تشـخیص کمیسـیون     هاي  از ادامه تحصیل در یکی از رشته، در صورت تخلف. ا چند دانشگاه را نخواهد داشتی



شود و دانشجو در این حـال موظـف اسـت کلیـه      می محروم و سوابق تحصیلی وي باطل اعالم، بررسی موارد خاص وزارت

 .ربط بپردازد ین شده به دانشگاه ذيتعیهاي  به رشته حذف شده را مطابق تعرفه طمربوهاي  هزینه

  :تبصره

  .از شمول این ماده مستثنا هستند، )استعدادهاي درخشان(دانشجویان ممتاز 

توسط شوراي هـدایت اسـتعدادهاي درخشـان در آمـوزش عـالی      ، تعریف دانشجوي ممتاز، و ضوابط اجرایی این تبصره

  .شود می تعیین و ابالغ



 

  فصل دوم

 

  نظام آموزشی

 
  

 
  

  ریف  واحد درسیتع

  : 5ماده 

  .ی بر نظام واحدي استنکشور مبتهاي  آموزش در تمام دانشگاه

شود و قبولی یا عـدم قبـولی دانشـجو در یـک      می ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده، در نظام واحدي

  .به همان درس محدود است، درس

 32) یـا آزمایشـگاهی  (عملـی  ، سـاعت  16بـه صـورت نظـري     مقدار یا میزان درسی است که مفاده آن، یهر واحد درس

در طـول یـک   ، سـاعت  64) یا کـار در عرصـه   (موزي و کارورزي آکار، ساعت 48) یا عملیاتی میدانی (ساعت، کارگاهی 

در مورد رشته هایی کـه  . شود می و طبق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي تدریس) یا دوره تابستانی(نیمسال تحصیلی 

  .شود می داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوطه تعیین

  

  

  سال تحصیلی 

  :6ماده 

 16نیمسال تحصـیلی شـامل    هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال و در صورت ضرورت یک دوره تابستانی است و هر

 .هفته آموزش است 6هفته و هر دوره تابستانی شامل 

  :تبصره

  .شود مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی

  

  حدود اختیارات دانشگاه  در برنامه درسی

  : 7ماده 

  .درسی مصوب شوراي عالی برنامه ریزي را اجرا نمایندهاي  موظفند برنامهها  تمام دانشگاه

و طرح مطالب جدیـد در یـک درس و    دجا به جا کردن ریز موارو ، روش تدریس، ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها

 .استها  انتخاب منابع بر عهده دانشگاه

  

  دروس انتخابی

  : 8ماده 



توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادي از دروس مرتبط با رشته را تعیـین و بـه عنـوان دروس     می ها دانشگاه

 .ط بر آنکه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نکندمشرو. انتخابی به دانشجویان ارائه دهند

  عات حل تمرینسا

  :9ماده 

در ، سـاعت  20در هـر رشـته از دوره کارشناسـی  تـا     ، به تشخیص گروه آموزشی، توانند در صورت لزوم می ها دانشگاه

  .در طول دوره بیافزایند، تدریس  رشته عنوان حل تمرین به ساعات ساعت به 10کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا هاي  دوره



 

  فصل سوم

 

  واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل

 
 
 
  

  تعداد واحدها

  :10ماده 

  :تحصیلی به شرح زیر استهاي  تعداد واحدهاي درسی الزم براي گذراندن هر یک از دوره

  واحد 72تا  68بین : کاردانی هاي  دوره

  واحد 136تا  130: فنی و مهندسیاي ه کارشناسی پیوسته غیر از رشتههاي  دوره

  واحد 141تا  130: کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی هاي  دوره

  واحد 70تا  67دوره کارشناسی ناپیوسته 

  واحد 182تا  172: دوره کارشناسی ارشد پیوسته 

  : 11ماده 

 .خاب کندواحد درسی را انت 20و حداکثر  12ند در هر نیمسال تحصیلی حداقل اتو می هر دانشجو

  :1تبصره 

 .واحد معاف است 12دانشجو از رعایت شرط حداقل ، در آخرین نیمسال تحصیلی

  : 2تبصره 

 ،با نظر دانشگاه و تأیید استاد مربوط، در صورتی که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد

  .فی به استاد بگذراندتواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معر می

  :3تبصره 

تواند با نظر دانشگاه در نیمسال  بعد حـداکثر تـا    می باشد 17اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 

  .واحد درسی را انتخاب کند  24

  :4تبصره 

شـروط باشـد بـا نظـر     حتـی اگـر م  ، واحـد بـاقی داشـته باشـد     24در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصیل حداکثر 

  .تواند تمامی واحدهاي باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند می دانشگاه،

  : 5تبصر 

  .واحد درسی است 6تعداد واحدهاي انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 

  

  دروس پیش نیاز

  :12ماده 

کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد    ، یکـاردان هاي  در دورهها  آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاه

بـه تشـخیص شـوراي    ، در یک یا چند درس، تحصیلی که نمره خام امتحان آنها در آزمون وروديهاي  پیوسته در همه رشته



 از حد نصاب معینی کمتر باشـد، موظفنـد حسـب نیـاز رشـته دروسـی را کـه آن دانشـگاه تعیـین         ، آموزشی دانشگاه پذیرنده

  .عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند) پیش نیاز دانشگاهی (رانی یا کند به عنوان دروس جب می

  :1 هتبصر

ریز مـواد، نحـوه ارائـه و زمـان تـدریس دروس پـیش نیـاز دانشـگاهی بـر عهـده شـوراي            ، تعداد واحد، تعیین نوع درس

  .آموزشی  دانشگاه پذیرنده است

  :2تبصره 

کارنامه پذیرفته شـدگان مشـتمل بـر    ، از اعالم نتایج آزمون ورودي موظف است پس، سازمان سنجش و آموزش کشور

  .ربط قرار دهد ذيهاي  نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاه

  :3تبصره 

ماننـد دروس دانشـگاهی و تـابع    ، از هـر حیـث  ، هـا  ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجراي آنها در دانشگاه

  .ات آموزش عالی استمقرر

نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کـل نمـرات دانشـجو،    

  .قبولی یا ردي دانشجو نیز تأثیر دارد، شود و در مشروطی می محاسبه

  :4تبصره 

نیـاز دانشـگاهی را گذرانـده باشـند، یـک       پیشواحد از دروس  8به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 

  .شود می نیمسال تحصیلی افزوده

  

  :طول دوره 

  :13ماده 

سال  6کارشناسی پیوسته هاي  سال و در دوره 3کاردانی و کارشناسی ناپیوسته هاي  حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره

  .است

  

  :تبصره

دت مجـاز تحصـیل بـا موفقیـت بگذرانـد از دانشـگاه مربـوط        در صورتی که دانشجو نتواند واحدهاي دوره را حداکثر م

  .شود می اخراج

  :14ماده 

آن دسته از دانشجویانی که بر اساس مقررات مربوطه احتیاج به تمدید سنوات دارند در صورت موافقـت بـا درخواسـت    

 .باشند می آنان ملزم به پرداخت شهریه آن نیمسال



  

  فصل چهارم

 

  حضور و غیاب

 
 
 
  

  جلسات درسحضور در 

  :14ماده 

 حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هـر درس نبایـد از مجمـوع   

3

16
  .شود می صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب در غیر این، ساعات آن درس تجاوز کند  

  :1تبصره 

از  جو در هر درس بیشدر صورتی که غیبت دانش
3

16
 باشد ولی غیبت او موجه تشـخیص داده شـود، آن درس حـذف    

مذکور به عنوان یک ولی نیمسال واحد در طول نیمسال براي وي الزامی نیست،  12در این حال رعایت حد نصاب . شود می

  .شود می نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب

  :2ه تبصر

به دلیل حذف و اضافه یـا بـه هـر دلیـل دیگـر مجـاز  نیسـت و در صـورت         ، غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس

3 پیشامد جزو 

16
  .شود می غیبت مجاز دانشجو محسوب  

  در امتحان غیبت

  :15ماده 

حان آن درس است و غیبـت موجـه در امتحـان هـر     غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امت

  1. گردد می درس موجب حذف آن درس

  :16ماده 

تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحـان بـر عهـده شـوراي آموزشـی دانشـگاه یـا کمیتـه منتخـب آن          

  .شوراست

                                                
حداکثر تا یک هفته پس از امتحانات آن نیمسال علت غیبت موجه خود را با مدارك مستند به آموزش دانشکده مربوطه تسلیم تا در  دانشجوي غایب بایستی -1

بدیهی است پس از سپري شدن موعد مقرر، دانشگاه از بررسی تقاضاي . صورت موجه تشخیص دادن علت غیبت نسبت به حذف درس یا دروس اقدام گردد

 .براي آن درس یا دروس ، نمره صفر منظور خواهد شد دانشجو معذور و



  

  فصل پنجم

 

  حذف و اضافه

 
  

  

 
  

  :17ماده 

فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پـس از شـروع نیمسـال تحصـیلی حـداکثر دو       ، تواند در هر نیمسال تحصیلی می دانشجو

درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید، مشـروط  

  .بر آن که تعداد واحدهاي انتخابی وي از حد مقرر تجاوز نکند

  :18ماده

ــطرار  ــورت اضــــ ــ، در صــــ ــی جودانشــــ ــا   مــــ ــد تــــ ــیلی    5توانــــ ــال تحصــــ ــان نیمســــ ــه پایــــ ــه بــــ   هفتــــ

  فقــــــط یکــــــی از درســــــهاي نظــــــري خــــــود را بــــــا تأییــــــد گــــــروه آموزشــــــی مربــــــوط          ، مانــــــده

از  که غیبت دانشجو در آن درس بیش مشروط بر این، حذف کند
3

16
که تعداد  مجموع ساعات آن درس نباشد و دوم این  

  .واحد کمتر نشود 12از  واحدهاي باقیمانده وي

  :19ماده 

، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه، حذف کلیه درسهاي اخذ شده در یک نیمسال

در ایـن صـورت نیمسـال مزبـور جـزو حـداکثر مجـاز تحصـیل دانشـجو          . دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشـد 

  1. محسوب خواهد شد

  

                                                
ان حذف در صورتی که دانشجو قادر به ادامه  تحصیل در آن نیمسال نباشد، بایستی تقاضاي خود را با مدارك مستند حداکثر تا یک هفته مانده به زم .1

ارائه تا به شوراي آموزشی دانشگاه منعکس و در صورت موافقت نسبت به  به دانشکده مربوطه) هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی 6حداکثر تا (اضطراري 

 .حذف آن  اقدام گردد



 

  ششم صلف

 

  پیشرفت تحصیلی دانشجوارزیابی 

 
 
 
 
  

  معیارهاي ارزیابی

  :20ماده 

انجـام تکـالیف درسـی و نتـایج     ، ارزیابی پیشرفت دانشـجو در هـر درس بـر اسـاس میـزان حضـور و فعالیـت در کـالس        

  .تگیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس اس می امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت

  :تبصره

  .برگزاري امتحان پایان نیمسال براي هر درس الزامی است

  :21ماده 

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عـددي بـین صـفر تـا     

  .شود می بیست تعیین

  :22ماده 

، در اولـین فرصـت  ، روس الزامـی مـردود شـود   یـک از د  ردانشجویی که در ه. است 10حداقل نمره قبولی در هر درس 

یه دروس اعم از قبولی و ردي در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسـبه میـانگین   لبا این حال نمرات ک. ملزم به تکرار آن است

  .شود می منظور

  :تبصره

برنامـه  توانـد از جـدول دروس انتخـابی در     مـی  اگر دانشجویی در یـک درس اختیـاري مـردود شـد، بـه جـاي آن درس      

  .درس دیگري را انتخاب کند، مصوب

 

  درس ناتمام 

  :23ماده 

ه و دروسـی کـه در   صـ عملیـات صـحرایی، کـار در عر   ، نمره تمرین دبیري، کار آموزي و کارورزي، ثناییتدر موارد اس

تکمیـل  ، وطدر صورتی که به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مرب، شود می برنامه آموزشی مصوب توأم با پروژه ارائه

نمره ناتمام باید حداکثر تا پایـان نیمسـال بعـد بـه نمـره      . گردد می آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی

 .قطعی تبدیل گردد

  

  اعالم نمرات

  :24ماده 



داره روز پـس از برگـزاري امتحـان آن درس بـه ا     10استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر  درس را حداکثر ظرف 

  .آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم نماید

  :25ماده 

اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذي ربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر  تا دو هفتـه پـس   

آموزش کـل  به ، از برگزاري آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی

  .دانشگاه تسلیم نماید

  :تبصره

 .نمره پس از اعالم به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است

  

  :میانگین نمرات

  :26ماده 

میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کـل نمـرات او تـا پایـان آن نیمسـال ودر      ، در پایان هر نیمسال تحصیلی

  .شود می مرات دانشجو، محاسبه و در کارنامه وي ثبتمیانگین کل ن، پایان دوره تحصیلی

  :1تبصره 

در ها  شود و مجموع حاصل ضرب می تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب، برا ي محاسبه میانگین نمرات

 مبـر تعـداد کـل واحـدهاي اخـذ شـده تقسـی       ) اعـم از ردي یـا قبـولی     (تمام دروسی که دانشجو براي آنها نمره گرفته است

  .شود می

  :2تبصره 

گذرانـد،   مـی  نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابسـتانی . به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود :دوره تابستانی

  .شود می تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب

ج از رن واحـدها خـا  و کسـر بـود  ، کنـد  مـی  واحد انتخاب 12در نیمسالی که الزاما کمتر از ، به همین نحو نمرات دانشجو

و حداکثر مدت مجاز تحصـیل  زشود، ولی آن نیمسال ج می اراده اوست نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه

  1.دانشجو محسوب خواهد شد

  

  : نام نویسی مشروط

  : 27ماده 

نـام نویسـی دانشـجو در    ، تدر غیـر ایـن صـور   ، باشـد  12میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 

  .نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود

  :تبصره 

                                                
مبادرت به حذف درس یا دروس نماید بـه طـوري کـه    ) بیماري یا هر علت دیگر(در صورتی که دانشجو حداقل واحد را انتخاب نموده و بنا به دالیل موجه  .1

کسب نماید، این نیمسال از لحاظ مشروطی یک نیمسال مسـتقل محسـوب    12یده و با این تعداد واحد، میانگین کمتر از تعداد واحد باقیمانده زیر حد نصاب رس

، نمرات ) کسر واحد به علت عدم ارائه درس یا علل دیگر(ولی چنانچه انتخاب واحد اولیه دانشجو خارج از اراده وي کمتراز حد مصاب واحد باشد، . می شود 

امـا تـرم بـه    . مانند ترم تابستانی در میانگین کل وي منظور و در هر صورت نیمسال مورد بحث در حداکثر مدت مجاز تحصیل محاسبه خواهد شداین نیمسال  ه

 .عنوان مشروطی محاسبه نمی شود



و یـک نسـخه از آن را در   . کتبـا اطـالع دهـد   ، هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بـار بـه وي  

، عی دانشجو از این امربا این وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطال. پرونده دانشجو ضبط نماید

  .مانعی در اجراي مقررات نخواهد بود

  :28ماده 

واحـد   14جز در آخـرین نیمسـال تحصـیلی حـق انتخـاب بـیش از       ، کند می دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی

  .درسی در آن نیمسال را ندارد
 

  اخراج دانشجوي مشروط

  :29ماده 

ر اکارشناسی و  کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا چههاي  رهدر صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دو

 12اعم از متوالی یا متناوب ،کمتـر از  ، لیحصیکاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تهاي  نیمسال متناوب و در دوره

  .شود می از ادامه تحصیل محروم ، باشد در هر مرحله اي که باشد

  :30ماده 

در صـورتی کـه   ، شود می ی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد ،از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محرومدانشجوی

واحدهاي مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز با موفقیت گذرانده باشد و میانگین  کل او در ایـن واحـدها کمتـر از    

 1.وم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کندمدرك مرس، تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط می ،نباشد 12

  :تبصره

 دانشجو، در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد

تر، در آن در مقطع پایین ، موجود نزدیک به رشته تحصیلی خودهاي  به یکی از رشته، تواند با نظر گروه آموزشی مربوط می

در آن مقطـع  ، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با رشته جدید و گذراندن واحدهاي کمبود، دانشگاه یا دانشگاه دیگر

.ه پذیرنده استابر عهده گروه آموزشی دانشگ، بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود. فارغ التحصیل شود
2

  

  :31ماده 

لغو تعهـداتی کـه    ادر صورت انجام ی، شود می از ادامه تحصیل محروم، شروط شدن بیش از حددانشجویی که به دلیل م

تواند براي تحصـیل مجـدد، در آزمـون سراسـري شـرکت کنـد و در صـورت قبـولی در          می در دوران تحصیل سپرده است،

  .رشته مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهد

انشجو در رشته قبلی گذرانده است، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق واحدهایی را که د، تواند می دانشگاه پذیرنده

  .نها را بپذیردآضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام 

  

  شمول آیین نامه به دوره کارشناسی ارشد پیوسته 

  :32ماده 

) 140تـا   135(اسـی  در طول تحصیل تا سقف واحدهاي قابل قبول دوره کارشن، دانشجوي دوره کارشناسی ارشد پیوسته

پروژه و پایان نامه که در برنامه مصوب بـا عالمـت سـتاره مشـخص     ، تابع مقررات این آیین نامه است و در دروس تخصصی

  .شده اند تابع آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد بود

                                                
واحد  70د،  در صورتی که حداقل دانشجویی که به علت مشروط شدن یا به هر دلیل دیگر از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم یا منصرف می شو .1

  .درسی را با نمره قبولی گذرانده باشد، می تواند مدرك کاردانی در همان رشته دریافت کند

صدور مدرك کاردانی حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته، یا مجري بودن دانشگاه صادر کننده مدرك  .1

  )1/12/81مورخ  22220/2شماره .(دکاردانی صورت می گیر



  

  فصل هفتم

 

  مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

 
  

 
 
  

  مرخصی تحصیلی

  : 33ماده 

کــاردانی و کارشناسـی ناپیوســته  حـداکثر بــراي یـک نیمســال و در دوره    هـاي   توانــد در هـر یــک از دوره  مـی  دانشـجو 

  .نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند 2کارشناسی پیوسته براي 

  : تبصره

  1.شود می جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب، مدت مرخصی تحصیلی

  

  : 34ه ماد

توسط دانشـجو بـه   ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال، تقاضاي مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی

  .اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد

  :تبصره

م موافقت یا عـد ، اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذي ربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی

 .موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وي ابالغ نماید

  

  انصراف از تحصیل 

  :35ماده 

شود و دانشجوي منصـرف   می انصراف از تحصیل محسوب، ترك تحصیل بدون کسب اجازه از دانشکده محل تحصیل

  .حق ادامه تحصیل ندارد، از تحصیل

  :تبصره

باید دالیل خـود را حـداقل یـک مـاه قبـل از پایـان       ، داند می ا موجهکه دانشجو ترك تحصیل خود ر، در موارد استثنایی

  .همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد

 در صورت تأیید موجه بودن تـرك تحصـیل توسـط دانشـگاه، آن نیمسـال جـزو مرخصـی تحصـیلی دانشـجو محسـوب          

  .شود می

  :36ماده 

                                                
مادران شاغل به تحصیل ، در تمام رشته هاي دانشگاهی و در کلیه مقاطع تحصیلی ، (شوراي عالی برنامه ریزي  19/4/79مورخ  397با توجه به مصوبه جلسه   .1

 .)در سنوات  تحصیلی ، استفاده کنند ، بدون احتساب) عالوه بر مرخصی مجاز دوره(می توانند از یک نیمسال تحصیلی مرخصی زایمان، 



ف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسلیم ست انصرااخوردانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود، باید د

تقاضـاي انصـراف خـود را پـس     ، این دانشجو مجاز است فقط براي یک بار در فاصله یک مـاه از تـاریخ درخواسـت   . نماید

حق ادامـه تحصـیل در   ، شود و دانشجو پس از آن می حکم انصراف از تحصیل وي صادر، پس از انقضاي این مهلت. بگیرد

  .ندارد آن دوره را

  :1تبصره 

  .دانشجوي منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، عمل کند

  :2تبصره 

تحصیل مجدد دانشجوي منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسـري بـر اسـاس ضـوابط مربـوط      

  .است

  

  ن دولتمرخصی تحصیلی همسر دانشجوي بورسیه و همسر کارکنا

  : 37 ماده

به عنوان همراه بـه خـارج از   ، یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه، دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت

عـالوه بـر   ، تواند با ارائه حکم مأموریت همسـر و بـه تشـخیص و تأییـد شـوراي آموزشـی دانشـگاه        می ،شود می کشور اعزام

سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات  4قی در طول دوره تحصیل تا استفاده از میزان مرخصی استحقا

  .مند گردد بهره

  



 

  فصل هشتم

 

  انتقال

 
 
 
  

  تعریف انتقال

  :38ماده 

  .نشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی استاي تغییر محل تحصیل داانتقال به معن

  :39ماده 

  :تهران ممنوع است جز در موارد زیرهاي  ال دانشجو به هر یک از دانشگاهانتق

به عنـوان کفیـل   ، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري که وي به تشخیص مراجع قانونی، هادتش .1

  .خانواده شناخته شود

 .قادر به ادامه زندگی نباشدور مستقل طبه نحوي که به تشخیص شوراي عالی پزشکی به ، ثر دانشجوؤمعلولیت م .2

 .به تأیید مراجع ذي ربط، که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد، ازدواج رسمی و دائمی دانشجوي دختر .3

  :1تبصره

  .هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد

  :2تبصره

و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشـتغال و  . ارائه حکم اشتغال ضروري است، ی دولتبراي کارمندان رسمی یا پیمان

  .سکونت او در تهران باید به تأیید مراجع قانونی یا نیروي انتظامی رسیده باشد

  :3تبصره 

یـز در  چنانچه محل تحصیل دانشجوي دختر در تهران باشد و شوهر او ن، دهد می در موارد استثنایی که دانشگاه تشخیص

توانـد بـه    مـی  شـوهر او ، موجود نباشد) محل تحصیل شوهر(لی دختر در شهرستان یاگر رشته تحص، دانشجو باشد، شهرستان

  .تهران منتقل شود

  :4تبصره 

کمیتـه اي در  ، به منظور توزیع دانشجویان انتقالی بـه تهـران و جلـو گیـري از سـرگردانی آنـان در تعیـین محـل تحصـیل         

درمان و آموزش پزشکی به نـام کمیتـه انتقـال    ، فناوري و وزارت بهداشت تحقیقات و، وزارت علوم معاونت دانشجویی دو

سـهمیه تعیـین کـرده و    ، تهرانهاي  تواند براي پذیرش دانشجوي انتقالی در هر یک از دانشگاه می این کمیته. شود می تشکیل

  .دانشجویان انتقالی را مطابق سهمیه جایابی کند

  :40ماده 

در یک رشته و در  ، دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات وزارت علوم تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر انتقال

  .بالمانع است، مبدأ و مقصدهاي  به شرط موافقت دانشگاه، یک مقطع

  :41ماده 

و از ) ز روزانــه و شــبانه اعــم ا(حضــوري هـاي   از دانشـگاه پیــام نــور بــه دانشــگاه ، شــبانه بــه روزانــههــاي  انتقـال از دوره 

 .بالمانع است، دولتی ممنوع است  ولی انتقال به عکس آن، با موافقت مبدأ و مقصدهاي  غیر دولتی به دانشگاههاي  دانشگاه

  



  انتقال فرزندان اعضاي هیأت علمی 

  :42ماده 

و ایـن ضـوابط   . گیـرد  یمـ  صـورت ، انتقال همسر و فرزندان اعضاي هیأت علمی به محل اشتغال آنها طبـق ضـوابط ویـژه   

 .شود می درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین و ابالع، تحقیقات و فناوري و بهداشت، توسط دو وزارت  علوم

  

  انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور

  :43ماده 

ل مطابق آیـین  و مؤسسات آموزش عالی داخها  انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج  از کشور به دانشگاه

. شـوراي عـالی برنامـه ریـزي  تصـویب و ابـالغ شـده اسـت         28/3/1374مـورخ   229گیرد که در جلسـه   می نامه اي صورت

  )3ضمیمه (

  :44ماده 

هفته قبـل از شـروع نیمسـال تحصـیلی بـه       6حداقل ، دانشجوي متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد

  .دأ تسلیم نمایداداره آموزش دانشگاه مب

  :45ماده 

موافقـت خـود را همـراه درخواسـت     ، ظرف یک هفته، موظف است حداکثر، ر صورت موافقت با انتقالد أدانشگاه مبد

حـداقل دو هفتـه قبـل از شـروع نـام      ، و دانشگاه مقصـد مکلـف اسـت   . دانشجو و ریزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد

  .بدأ اعالم نمایدنظر خود را به دانشگاه م، نویسی

  

  :تبصره

در صورت موافقت با انتقال ،کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشـجو بـا دانشـگاه    

  .شود می مبدأ قطع

  : 46ماده 

پـذیرفتن   شـود و  مـی  و یا باالتر است پذیرفتـه  12واحدهاي گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها  در صورت انتقال فقط

در هـر حـال حـذف احتمـالی واحـدهاي درسـی        بر عهده دانشگاه مقصـد اسـت  ، است 12واحدهایی که نمره آنها کمتر از 

دانشجوي انتقالی در حدودي مجاز است که وي امکان گذراندن واحدهاي باقیمانده خود را در طول مـدت مجـاز تحصـیل    

  .داشته باشد

  :تبصره

شـوراي آموزشـی دانشـگاه کلیـه واحـدهاي دانشـگاه مبـدأ بـه اسـتثناي           20/2/83خ مـور  749جلسـه   صورت 5برابر بند 

در میانگین کل نمرات دانشجویان انتقالی ، بوده و عینا در دانشگاه مقصد تکرار گردیده 12تا  10واحدهایی که نمره آن بین 

  .گردد می محاسبه

  :47ماده 

و در مـدرك،  تعـداد واحـدهاي    . شـود  مـی  قصـد صـادر  مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي انتقالی توسـط دانشـگاه م  

بـا ذکـر میـانگین نمـرات آنهـا و سـوابق تحصـیلی        ، مبـدأ و مقصـد  هاي  گذارنده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاه

  .شود می دانشجو قید

  :48ماده 

  .در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است، انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل



  

  فصل نهم

 

  دانشجوي مهمان

 
 
 
  

  : 49ماده 

مبـدأ و  هـاي   تواند با موافقت دانشـگاه  می ،ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، در مواردي که دانشجو به طور موقت

  .محل تحصیل خود را تغییر دهد، براي مدت معینبه طور موقت ،، به عنوان دانشجوي مهمان، مقصد

  :50ماده 

مشروط بـه ایـن اسـت کـه، دانشـجو حـداقل یـک نیمسـال تحصـیلی خـود را در           ، شگاهمهمان شدن دانشجو در یک دان

  .دانشگاه مبدأ گذرانده باشد

  :51ماده 

ن شدن دانشجو در یک دانشگاه براي گذراندن یک یا چند درس بـه صـورت تـک درس بـا نظـر دانشـگاه مبـدأ و        همام

  .موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است

  :52ماده 

در یـک  ، تواند حداکثر یـک نیمسـال در دوره کـاردانی،  یـا دو نیمسـال در دوره کارشناسـی       می شتههردانشجو در هر ر

در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو به صورت مهمـان  . به صورت مهمان تحصیل کند، به طور تمام وقت، دانشگاه

درصد کـل واحـدهاي    40رانده است، از در یک یا چند دانشگاه گذ) درس چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک(

  .دوره تجاوز کند

  :تبصره

ه مبـدأ  اباید با اطالع گروه آموزشی دانشگ، درس و چه به صورت تمام وقت چه به صورت تک، انتخاب واحد دانشجو

  .و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد

  :53ماده 

و . شـود  مـی  ثبـت أ ر کارنامـه او در دانشـگاه مبـد   گذرانـد، عینـا د   می واحدهایی را که دانشجوي مهمان در یک دانشگاه

  .نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد

  :54ماده 

  .شود می مدرك  فراغت از تحصیل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر



  

  فصل دهم

 

  تغییر رشته

 
 
 
  

  :55ماده 

با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ، تواند می یل در مقطع کاردانی و کارشناسیدانشجو در طول دوران تحص

  :ذي ربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد

  .ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد .1

 حداقل .2
1

6
 و حداکثر 

2

3
 .واحدهاي دوره را گذرانده باشد 

نمره آزمون ورودي متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده و در سهمیه و رشته مورد تقاضـاي در  همـان    .3

 .سال کمتر نباشد

 .رد نیاز در رشته جدید را داشته باشدامکان گذراندن واحدهاي درسی مو، با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل .4

  :1تبصره 

اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شـرایط ایـن  مـاده و اعـالم موافقـت      هاي  تغییر رشته دانشجویان که به دستگاه

  .دانشگاه اجرایی ذي ربط امکان پذیر است

  :2تبصره 

یش بینی شده است، موکول به احراز شرایط مربوط تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پ

  .است

  :3تبصره 

  .تواند تغییر رشته دهد می تنها یک بار، دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی

  :56ماده 

امکـان  ، در غیر این صورت،  فقط از مقطع باالتر به پـایین تـر  . گیرد می صورت، تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح

  .پذیر است

  :57 ماده

نویسی کنـد و پـس    دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام، در صورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته

  .دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد، از نام نویسی

  :تبصره

شود و حق تغییر  می رشته تلقی رمنزله انصراف از تغیی اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به

  .شود می رشته تا پایان دوره از وي سلب

  :58ماده 



شـود و فقـط    مـی  دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازي

اشـد و نمـره   اشتراك محتوایی داشته ب، با دروس رشته جدید، گروه آموزشی یصشود که به تشخ می دروسی از وي پذیرفته

  .کمتر نباشد 12هر یک از آن دروس نیز از 

  

  :1تبصره 

ولـی نمـرات دروس   ، شود می دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور

ین کـل واحـدهاي   چنانچـه میـانگ  ، در ایـن حـال  . مانـد  می در کارنامه دانشجو باقی، بدون احتساب در میانگین، پذیرفته نشده

  .شود می باشد، جمعا به عنوان یک نیمسال مشروطی براي دانشجو در رشته جدید منظور 12پذیرفته نشده او کمتر از 

  :2تبصره 

در حدي باشد که امکان گذرانـدن واحـدهاي مـورد نیـاز     ، جوشدر صورتی که تعداد واحدهاي دروش پذیرفته نشده دان

 .شود با تقاضاي تغییر رشته او موافقت نمی، از وي سلب کند، صیلرشته جدید را در طول مدت مجاز تح

  

  غییر رشته اضطراريت

  :59ماده 

گـردد کـه توانـایی ادامـه     اي  چنانچه دانشجو به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه در دوره تحصیل دچار بیمار یا سانحه

توانـد بـا    مـی  داول نقص عضـو از دسـت بدهـد،   تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیري کارآیی حاصل از آن را طبق ج

رعایت سایر مقررات به رشته دیگري متناسب با رشـته خـود در همـان گـروه آزمایشـی کـه از لحـاظ نمـره آزمـون ورودي          

و مـاده  )  1به استثناي بنـد  ( 55در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده . نزدیکترین نمره را دارد، تغییر رشته دهد

  .عاف خواهد بودم 57

  

  

  :تبصره

گـروه آزمایشـی   هـاي   توانایی ادامه تحصیل در هـیچ یـک از رشـته   ، در مواردي که دانشجو به دالیل نقص عضو بیماري

د اي  نسبت به تغییـر رشـته دانشـجو بـه رشـته     ، مربوط را نداشته باشد، کمیسیون آموزشی دانشگاه پس از بررسی کامل مسأله

  .گیرد می رگروه آزمایشی دیگر تصمیم

  :60ماده 

کارشناسـی ارشـد   هـاي   یـا دوره  دام پزشـکی دارو سـازي و  ، دانشجویان دوره دکتراي پزشکی عمومی ،دنـدان پزشـکی  

در صورتی کـه حـداقل واحـدهاي معـادل دوره کـاردانی یـا       ، که به دالیلی از تحصیل در دوره مربوط منع شده اند، پیوسته

تواننـد بـه    مـی  ،دشوراي آموزشی دانشگاه و یا احتساب واحدهایی که گذرانـده انـ  با تصویب ، کارشناسی را گذرانده باشند

تغییـر  ، در مقـاطع کـاردانی یـا کارشناسـی    ، مرتبط با آن در گروه دیگرهاي  گروه پزشکی یا یکی از رشتههاي  یکی از رشته

  .ازنددر رشته جدید به ادامه تحصیل بپرد، رشته دهند و پس از تطبیق واحدهاي گذرانده شده

  :تبصره

فاقد رشته متناسب براي تغییر رشته این گونه دانشجویان باشد، شـوراي آموزشـی دانشـگاه    ، در صورتی که دانشگاه مبدأ

تحقیقـات وفنـاوري بـا معاونـت     ، حسب المورد به معاونت آموزشـی وزارت علـوم   ، نظر خود را دایر بر تغییر رشته  دانشجو

تـا دانشـجو را در یکـی ازدانشـگاههاي دیگـر جایـابی       ، کنـد  می زش پزشکی اعالمدرمان و آمو، آموزشی وزارت بهداشت

  .نماید



  

  

  :61ماده 

هفته پیش از شروع نیمسال تحصـیلی بـه اداره    6متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارك الزم، حداقل 

  .آموزشی دانشگاه در محل تحصیل خود تسلیم نماید

  :62ماده 

حـداکثر مـدت   ، ز مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بالمانع است در این حال بـراي ایـن گونـه دانشـجویان    تغییر رشته ا

یک نیمسال از طول تحصـیل وي  ، واحد پذیرفته شده دانشجو 20مجاز تحصیل بر مبناي دوره کاردانی محاسبه و به ازاي هر 

  .شود می کاسته



  

  فصل یازدهم

 

  پذیرش واحدهاي درسی

 
 
 
  

  :63ماده

 یا دیگـر مقـاطع تحصـیلی گذرانـده    ها  معادل سازي و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسري قبال در دانشگاه

  :ند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز استا

  .به شرکت در آزمون ورودي رشته جدید باشد دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز .1

تحقیقـات و فنـاوري یـا وزارت بهداشـت ،درمـان و      ، تأییـد وزارت علـوم   دانشگاه قبلی و مدارك تحصـیلی آن مـورد   .2

 .آموزش پزشکی باشد

 .تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي باشد .3

محتواي آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گـروه آموزشـی اشـتراك محتـوایی      .4

 .کمتر نباشد 12مره هر یک از دروس از داشته و ن

  

  :1تبصره 

  .شود می معادل سازي و پذیرفتن دروس توسط گروههاي آموزشی ذي ربط در دانشگاه پذیرنده انجام

  :2تبصره 

نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسـال محسـوب نمـی شـود ولـی در محاسـبه میـانگین کـل         

  .شد دانشجو محسوب خواهد

  :3تبصره 

 واحد از دروس پذیرفته شده دانشـجو یـک نیمسـال تحصـیلی حـداکثر مـدت مجـاز تحصـیل وي کاسـته          20به ازاي هر 

  .شود می



 

  فصل دوازدهم

 

  فراغت از تحصیل

 
 
  

  :64ماده 

رنامـه  کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبـق ب ، کاردانیهاي  دانشجویی که کلیه واحدهاي درسی یک از دوره

  .شود می فارغ التحصیل آن دوره شناخته، مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد

  :1تبصره 

روزي است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا  دانشگاه ، تاریخ فراغت از تحصیل

  .شود می تحویل

  :2تبصره 

زمان خاصی را براي اعالم فراغت ، هر دانشگاه در هر نیمسال، ضرورت دارد 24و رعایت دقیق ماده  1با توجه به تبصره 

  .از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد

  :65ماده 

باشد، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرك  12میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل 

چنانچه از نظـر طـول تحصـیل    ، کمتر باشد 12در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از . ی یا کارشناسی دریافت کندکاردان

قبـول شـده اسـت در یـک      12واحد درسی از درسهایی را کـه بـا نمـره کمتـر از      20تواند حداکثر تا  می مانعی نداشته باشد،

مجـددا انتخـاب و آن درس را تکـرار    ، )در دوره کارشناسـی  (  نیمسـال تحصـیلی   2و ) در دوره کاردانی (نیمسال تحصیلی 

  . تا میانگین کل خود را جبران نماید، کند

در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کـل نمـرات   ، در این صورت نمرات درسی تکراري عالوه بر نمرات قبلی

  .شود می او محسوب

  :1تبصره

رات مذکور در این ماده استفاده کند یـا علـی رغـم اسـتفاده  از آن نتوانـد کمبـود       دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقر

 میانگین کل نمرات خود را جبران نماید، در صورتی کـه مقطـع تحصـیلی او کـاردانی اسـت، از تحصـیل محـروم و اخـراج        

توانـد بـا    مـی  و تبصـره آن  30شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد، بر اساس مـاده   می

  .اخذ مدرك مقطع تحصیلی پایین تر فارغ التحصیل شود

  :2تبصره 

واحـد درسـی دوره    135ها که بیش از  دانشجویان دوره دکتري عمومی داروسازي و کارشناسی ارشد پیوسته سایر رشته

منـع شـوند و یـا مایـل بـه ادامـه تحصـیل        گذرانده باشند در صورتی که به دالیلی از تحصیل  12را با حداقل میانگین نمرات 

  .توانند حسب درخواست خود با مدرك کارشناسی در رشته داروسازي یا رشته مربوط فارغ التحصیل شوند می نباشند

  :66ماده 

شوراي عالی برنامه ریزي مـورد بررسـی قـرار     339الی  316تبصره در جلسات  48ماده و  66، فصل 12این آیین نامه در 

ــراي آن دســته از    14/2/1367مــورخ  339انجام در جلســه گرفــت و ســر ــاریخ تصــویب ب ــه تصــویب نهــایی رســید و از ت ب

و  از ایـن  .  شـوند الزم االجراسـت   مـی  و مؤسسات وزارت علومها  وارد دانشگاه 1376-77دانشجویانی که از سال تحصیلی 

  .شود می با آن براي این قبیل دانشجویان لغو مغایرهاي  ودستورالعملها  بخشنامه، آیین نامه ها متاریخ به بعد تما
  



  سمه تعالیاب

  

  25/8/1376: تاریخ                                                                        ماده واحده 

  2556/113: شماره 

  ندارد: پیوست                                  در مورد دانشجویان دوره شبانه

  شوراي عالی برنامه ریزي 27/7/1376مورخ  347سه مصوب جل

  )شوراي عالی برنامه ریزي 339کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه  هاي  پیوست  آیین نامه آموزشی دوره(

  

شـوراي عـالی    1376اردیبهشـت مـاه    339کاردانی و کارشناسی مصوب جلسـه  هاي  تمام مواد آیین نامه آموزشی  دوره

مورد زیر که به صورت تبصره الحاقی به مواد مربـوط   4 رد زج. نشجویان دوره شبانه نیز الزم االجراستبرنامه ریزي براي دا

  .شود می در آیین نامه فوق اضافه

، پرداخت شهریه بـه دو صـورت ثابـت و متغیـر    ، در هر نیمسال تحصیلی، به هنگام نام نویسی: 1تبصره  الحاقی به ماده  -1

عالوه بر سایر شـرایط  ، براي دانشجویان شبانه و پیام نور، ناي دانشگاه یا مراجعه قانونیمصوب هیأت امهاي  برابر تعرفه

  .الزامی است

و در واحـد اسـت    10، حداقل واحد انتخابی براي دانشجویان شبانه در هر نیمسال تحصـیلی  :11تبصره الحاقی به ماده  -2

 .معاف است ،آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل واحد

کـاردانی و کارشناسـی   هـاي   بـراي دوره ، شـبانه هـاي   حداکثر مدت مجاز تحصـیل در دوره  :13تبصره الحاقی به ماده  -3

 .سال است 7، کارشناسی پیوستههاي  سال و براي دوره 5/3، ناپیوسته

و کارشناسـی ناپیوسـته    کـاردانی هـاي   توانند در هـر یـک از دوره   می دانشجویان دوره شبانه :33تبصره الحاقی به ماده  -4

از مرخصـی  ، متـوالی یـا متنـاوب   ، نیمسـال  4کارشناسی پیوسـته حـداکثر بـراي    هاي  نیمسال و در دوره 2حداکثر براي 

 .تحصیلی استفاده کنند

امـا بـراي   . شوراي عـالی برنامـه ریـز اسـت     339تاریخ اجراي این ماده واحده همان تاریخ اجراي آیین نامه مصوبه جلسه 

تواند وضـعیت دانشـجویان    می شوراي آموزشی دانشگاه، متفاوتهاي  ز بروز مشکالت ناشی از اجراي آیین نامهجلوگیري ا

  .خود را به مواد این آیین نامه تطبیق داده آنها را طبق مقررات جدید فارغ التحصیل نماید

موزشی دانشجویان دوره شـبانه  شوراي عالی برنامه ریزي در مورد آیین نامه آ 27/7/1376مورخ  347رأي صادره جلسه 

  .و مؤسسات وزارت علوم صحیح است براي اجرا ابالغ شودها  دانشگاه



  سمه تعالیاب

  2/11/1373:تاریخ 

  3436/113: شماره 

  4ضمیمه   

  معادل سازي دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیالن 

  اهی مراکز تربیت معلم با دروس دانشگ

  13/9/1373شوراي عالی برنامه ریزي مورخ  288مصوبه جلسه 

  

در مورد  معادل سازي و پذیرش واحدهاي درسی عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیالن مراکز تربیت معلم که 

  :که ه ایننظر ب، دانشگاهی سشوند با درو می و مؤسسات وزارت علوم پذیرفتهها  از طریق آزمون سراسري در دانشگاه

 .ایجاد شده استها  تغییراتی در مجموعه دروس عمومی دانشگاه -

 .یکسان شده استها  این دروس در دانشگاه يبرخی از عناوین و محتوا -

شـوراي عـالی    24/10/1368مـورخ   182اي به شرح ذیل در مصوبه جلسه  به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش اصالحیه

  .به تصویب رسید 13/9/1373مورخ  288 برنامه ریزي بعمل آمد و در جلسه

  

  :معادل سازي دروس عمومی: الف

و دیگـر  هـا   آن دسته از دانشجویان یا فارغ التحصـیالن مراکـز تربیـت معلـم کـه از طریـق آزمـون سراسـري در دانشـگاه         

دل آنهـا در  از گذراندن آن تعداد از دروس عمومی رشته تحصیلی خـود کـه معـا   ، شوند می مؤسسات آموزش عالی پذیرفته

یـا بـاالتر در مراکـز تربیـت      14که دروس معادل را هر چند ساعت با نمره  ذیل آمده است معاف خواهند بود مشروط به این

  .معلم گذرانده باشد

  سمه تعالیاب

  2/11/1373:تاریخ 

  3436/113: شماره 

  : ................پیوست

  

  روس عمومی دانشگاهیجدول معادل سازي دروس عمومی مراکز تربیت معلم با د

  دروس عمومی مراکز  تربیت معلم   واحد   دروس عمومی دانشگاهی   ردیف

  1یا جهان بینی اسالمی  1معارف اسالمی   2  1معارف اسالمی   1

  2یا جهان بینی اسالمی  2معارف اسالمی   2  2معارف اسالمی   2

  2و  1ادبیات فارسی و آیین نگارش یا فارسی   2  فارسی  3

  اخالق اسالمی و یا اخالق و تربیت اسالمی   2  و تربیت اسالمی  اخالق  4

  تاریخ تحلیل اسالم   2  تاریخ اسالم   5

  آن یا تحلیل از انقالب اسالمی هاي  انقالب اسالمی و ریشه  2  آن هاي  انقالب اسالمی و ریشه  6

  آشنایی با قرآن و متون اسالمی   2  متون اسالمی   7

  2و  1تربیت بدنی یا تربیت بدنی   2   2و  1تربیت بدنی   8

  

  دروس تربیتی: ب 

شـوند اگـر    مـی  دبیري پذیرفتـه هاي  آن دسته از دانشجویان یا فارغ التحصیالن مراکز تربیت معلم که در آزمون ورودي دانشگاهها در رشته

تولید و کـاربرد مـواد   ، مدیریت آموزشی ،تعلیم و تربیت اسالمی، سنجش و اندازه گیري، سروشها و فنون تدری، شناسی تربیتی دروس روان

توانند در  می ،موفقیت گذرانده اند اشناسی کودکی و نوجوانی و اصول و فنون راهنمایی و مشاوره را در مراکز تربیت معلم ب روان، آموزشی

شـرکت کننـد چنانچـه    ، شود می رتوسط دانشگاه یا موسسه وزارت علوم مربوط برگزا، که در ابتداي هر نیمسال تحصیلی یامتحان این دروس

  .شوند می طبق ضوابط امتحانی دانشگاهی در امتحان این دروس قبول شوند، از گذراندن این دروس در دانشگاه معاف



  

  

  سمه تعالیاب

  2/11/1373:تاریخ 

  3436/113: شماره 

  : ................پیوست

  

  :در مورد درس تمرین دبیري: ج

غ التحصــیالن مراکــز تربیــت معلــم کــه دوره آن دســته از دانشــجویان یــا فــار

کار آموزي یا تمرین معلمی را در مراکز تربیـت معلـم بـا موفقیـت     ، کارورزي

واحـد تمـرین دبیـري از مجموعـه دروس تربیتـی       4گذرانده اند از گذراندن 

  .و مؤسسات وزارت علوم معاف اندها  دبیري در دانشگاههاي  رشته

  

  :سایر موارد : د

 

تعداد واحـدهاي عمـومی و تربیتـی دانشـگاهی مـالك      ، ازيدر معادل س -1

و نمـره درس گذرانـده شـده عینـا در کارنامـه      . محاسبه خواهـد بـود  

  .گردد می دانشجو ثبت

واحد درسی پذیرفته شده یک نیمسال تحصیلی از مـدت   14به ازاي هر  -2

شود ولـی نمـرات آنهـا در     می مجاز تحصیل این قبیل دانشجویان کاسته

 .نگین کل دانشجو ملحوظ نخواهد شدمحاسبه میا

و دیگر مؤسسات وزارت علوم در ها  اجراي این مصوبه از طرف دانشگاه

مورد هر دانشجو موکول به دریافت رونوشت تأییـد شـده از کارنامـه    

  .شود می تحصیلی دانشجو که از طرف مراکز تربیت معلم رسما صادر

  

  




