
  
  تلفیقی آیین نامه آموزشی

  آیین نامه آموزشی دوره هاي کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته 
  ) برنامه ریزي  عالی  شوراي 14/2/1376مورخ  339  جلسه  مصوب(

  )درج شده است الحاقیبخشنامه هاي متمم در محل مربوط در آیین نامه آموزشی به صورت (
   مقدمه

شـوراي   1369ز اجراي آیین نامه آموزشـی دوره هـاي کـاردانی و کارشناسـی مصـوب اسـفند مـاه        سال ابیش ازشش 
  .عالی برنامه ریزي  می گذرد و این مدت فرصت کافی بود تا نقاط ضعف و قوت آن بررسی ومورد توجه قرار گیرد

یل شـگاهها وکارشناسـان مسـا   اسـتفاده از نظـرات دان  تـا بـا    یت یافـت مورس کمیسیون تدوین آیین نامه ها مأبر این اسا
آموزشی خصوصا معاونین آموزشی دانشگاهها،آیین نامه مزبور را بررسی نمـوده برخـی از مـواد را اصـالح و تجدیـد      

ید  تـدوین و جهـت تصـویب نهـایی بـه      این کار صورت گرفت وآیین نامه جد. نظر و اشکاالت آن را بر طرف نماید 
خود آن را بررسـی و   339الی  316شوراي عالی برنامه ریزي نیز طی جلسات شوراي عالی برنامه ریزي پیشنهاد شد و 

  . به تصویب نهایی رسانید  که به صورت متن پیوست جهت اجرا ابالغ می شود 339اصالح وسپس در جلسه 
کارشناسـی نـا    این آیین نامه، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی مصوب حاکم برآموزش عالی در مقاطع کاردانی،

وسته و کارشناسی پیوسته است که با هدف ایجاد هماهنگی در فعالیت هاي آموزشی دانشگاهها و به منظـور ارتقـاي   پی
  . کیفیت آموزشی تدوین  یافته است

پـیش   آیـین نامـه  است که در بکاربستن دقیق ضوابطی  و ت بسیار دارد، نحوه اجرااهمی لکن آنچه در نیل به این هدفها
قصود فقط با هماهنگی مسئوالن اجرایی و دانشگاهها، وهمکاري استادان و دانشـجویان متعهـد   این م بینی شده است و

  . حاصل خواهد شد
  . ، تذکر چند نکته ضروري به نظر می رسدتبیین این موضوع ماهنگی و توجیه وبا امید تحقق این همکاري وه

عهـده شـوراي آموزشـی    ست تصمیم گیـري بـر   آنجا که ساکت ا. تنها به ذکر اصول اکتفا شده است در آیین نامه -1
ابهـامی در عبـارات    اگـر  اصـول آیـین نامـه، مجـاز نیسـت و      با تغییراصول ویا تفسیري مغایر است لکندانشگاه مربوط 

  .امه هاي شوراي عالی برنامه ریزي استکمیسیون آیین نرفع آن برعهده  مشاهده شود
سسـات آمـوزش عـالی اعـم از دانشـگاهها، مجتمـع هـاي        اهها و مؤمسئولیت اجرایی این آیین نامه بر عهده دانشـگ  -2

 دانشکده ها ودیگـر انـواع واحـدهاي آموزشـی عـالی وابسـته و تابعـه وزارت علـوم،         مراکزآموزش عالی، دانشگاهی،
  .درمان وآموزش پزشکی است تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت،

هـر عملـی    .ملزم به رعایت و اجراي این آیین نامه هسـتند  ویان،مدرسان و دانشج  ،د راهنمااساتی مسئوالن اجرایی، -3
اعتبار ساقط است و آن عمـل بـه هـیچ وجـه در جـاي دیگـر       ازدرجه  این آیین نامه در جایی صورت گیردکه خالف 

  .قابل استناد نخواهد بود



و بـه هنگـام نـام نویسـی در       نداین آیین نامه آشنا سـاز  دانشجویان را از آغاز تحصیل با مواد است دانشگاهها،الزم  -4
  .اهم موادآن را در اختیار دانشجویان قرار دهندل تحصیلی و ابتداي هر سال تحصیلی نخستین نیمسا

دانشجویان رادر انتخاب واحد هاي درسی و آشنایی کامل بـا اصـول ایـن     دانشگاهها موظفند با تعیین استاد راهنما، -5
ار سازند که انتخاب درس دانشـجویان بـا مشـورت و تاییـد اسـتاد راهنمـا صـورت        و ترتیبی بر قر آیین نامه یاري دهند

استادان راهنما موظف باشند هر نکته اي را که در بهبود وضع تحصیلی و کشف ذوق علمی دانشـجویان مـوثر    و گیرد
  .است به آنان یاد آوري نمایند

در مهلـت   ول دارنـد و مبـذ اق امتحـانی دانشـجویان   تصـحیح اور  باید نهایت دقت و توجه را در دانشگاهها استادان  -6
این مهم، بخـش  چه بی توجهی به . ات نهایی امتحانات  دانشجویان را به آموزش تحویل نمایندمقرر در آیین نامه، نمر

  . قابل توجهی از آیین نامه آموزشی را معطل گذاشته احتماال موجب تضییع حقوق دانشجویان خواهد شد
محترم و مسئو الن آموزشی آگاهند در برنامه هاي آموزشی مصـوب شـوراي عـالی برامـه ریـزي،       چنانچه استادان -7

رشـته یـا گـرایش تحصـیلی هـم      ریز مواد و محتواي بسـیاري از دروس پایـه و بعضـی از دروس اصـلی بـراي چنـدین       
هـاي فنـی و    بـراي تمـام رشـته   کـه   2و1مثـل محتـواي ریاضـی    . از یک یا چند گروه آموزشی مشترك اسـت خانواده 

ورت بخـش  مسئوالن آموزشـی دانشـگاهها بـا مشـ     الزم است ، فیزیک،کامپیوتر وآمار یکسان است،مهندسی، ریاضی
انشجویان را به طور مساوي در کالسها تقسیم نماینـد تـا   دکامپیوتر به این دروس مشترك کد واحد اختصاص دهند و 

  .استفاده شود بیشتر وبه طور بهینه از امکانات آموزشی به نحو بهتر،
کلیه دانشکاهها ملزم به اجراي دقیق و کامل برنامه هاي آموزشی مصوب شوراي عالی برنامه ریزي می باشـند و   -8    

چنانچـه اسـتادان و گروههـاي    . هیچ تغییري در عنوانها، تعداد و محتواي دروس و تغییر در دروس پیشنیاز مجاز نیسـت 
می توانند نظر خـود را در ایـن زمینـه بـه شـوراي عـالی برنامـه ریـزي          ه باشند،آموزشی در این گونه موارد نظري داشت

  .پیشنهاد نمایند
در حالی که نیاز کشور به نیروي انسانی متخصص و آزموده بسیار زیـاد ولـی امکانـات آموزشـی عـالی در کشـور        -9

ه عمل آورند تا به یـاري خداونـد   محدود است، بر عهده دانشگاهها است که از امکانات آموزشی حداکثر استفاده را ب
  .رشد کیفی آموزش عالی در سطح کشور اسالمی خود باشیم متعال در آینده شاهد شکوفایی فرهنگ و

اسـت بـا تصـویب و ابـالغ ایـن آیـین نامـه بسـیاري از مشـکالت           ارت علوم، تحقیقات و فنـاوري امیـدوار  در پایان وز
آموزشـی   و دست اندر کاران جریان، استادانبا این امید نظرات م. دانشگاهها از لحاظ مقررات آموزشی بر طرف شود

مـورد اسـتفاده و    ند د ر جریان تجدید نظر هاي بعـدي عالی در خصوص نتایج حاصل از اجراي این آیین نامه، می توا
  . استناد قرار گیرد

  
  دکتر سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی

  وزیر فرهنگ و آموزش عالی
  برنامه ریزي و رئیس شوراي عالی



  
  :تعاریف

به همه دانشگاهها، مؤسسـات آمـوزش عـالی اعـم از آموزشـی و پژوهشـی، روزانـه و شـبانه، دولتـی و          : دانشگاه -1
  .گفته می شود "دانشگاه"غیردولتی، 

ماننـد دانشـکده علـوم،    . دانشکده واحدي از یک دانشگاه است که در رده خاصـی از علـوم فعالیـت دارد   : دانشکده -2
 .، دانشکده الهیات و نظایر آندانشکده برق

گروه آموزشی واحدي از یک دانشکده یا دانشگاه است کـه در یـک رشـته خـاص یـا چنـد رشـته        : گروه آموزشی -3
 .مانند گروه ریاضی، گروه معارف اسالمی و نظایر آن. متجانس فعالیت دارد

راي عالی برنامه ریزي اسـت کـه در   منظور از گروه برنامع ریزي یکی از گروههاي نه گانه شو: گروه برنامه ریزي -4
 .، تحقیقات و فناوري اسقرار دارندوزارت علوم

منظور از گروه آزمایشی یکی از گروههایآزمایشی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور در امتحانـات      : گروه آزمایشی -5
 .سراسري دانشگاهها است که داوطلبان را بر حسب رشته هاي انتخابی به گروههاي خاص تقسیم می کند

منظور از دوره در نظام آموزش عالی، مدت زمانی است که دانشجو وارد دانشگاه شده و در یک رشته خـاص  : دوره -6
  ...مانند دوره کاردانی، کارشناسی و . تحصیل می کند و در آن رشته فارغ التحصیل می شود

کـه همـه امـور آموزشـی      منظور از اداره آموزش، یک واحد اداري در یک دانشکده یا دانشگاه اسـت :اداره آموزش -7
مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوري نمرات واعالم نتایج بر عهـده  

 .دارد
هر عضو هیئت علمی که مسؤلیت تدریسدروس نظري یا عملی را در دانشگاه بر عهـده دارد اسـتاد نامیـده    : استاد -8

 .می شود
علـوم پزشـکی، علـوم انسـانی، علـوم پایـه، فنـی و مهندسـی،         (فرعی گروههاي علمیرشته یکی از شعب : رشته -9

 مشخص و از دیگر موضـوعات  است که از لحاظ موضوع کامال) کاربردي –کشاورزي، هنر، تربیت معلم و علمی 
 درصـد  30دروس مشترك در دو رشته متفاوت، نباید از . متمایز بوده و حداقل به یک کارآیی مشخص می انجامد

  .کل واحدها در هر دو رشته تجاوز کند
ف دروس در دو اختال. هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد، گرایش نامیده می شود: گرایش -١٠

 .درصد کل واحدها بیشتر باشد 30درصد کل واحدهاي رشته کمتر و از  7باید از گرایش از یک رشته ن
منظور آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خـاص  : اص آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خ  - 11

ــوبه     ــالی مص ــوزش ع ــات آم ــگاهها و مؤسس ــت   16/12/74دانش ــاوري اس ــات و فن ــوم، تحقیق  .وزارت عل
دانشجویان میتوانند جهت دریافت آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی مـوارد خـاص دانشـگاهها بـه سـایت      

 .مراجعه نمایند http://www.msrt.ir/sites/students/default.ی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به نشان

 عبارت است از ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه: واژه ستاد  - 12

وزارت علوم، تحقیقـات و  کلیه دانشجویان دانشگاههاي تحت پوشش : تعریف دانشجویان شاهد و ایثارگر  - 13
  :فناوري که در یکی از موارد ذیل صدق کنند

 )درصد و باالتر 50ید، جاویداالثر، آزاده، جانباز شه( فرزند *

 درصد با باال 70ز جانبا *

  )درصد و باالتر 50ید، جاویداالثر، آزاده، جانباز شه( همسر* 



   باالتر و درصد 25 انبازانج *
 )ماه سابقه اسارت با حداقل شش( آزادگان  *

  درصد جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه 15جانباز با حداقل *

 جبهه رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در *

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول
  شرایط ورود و نام نویسی

  شرایط ورود
  : 1  ماده

و دوره هـاي دکتـري    ، کارشناسـی ارشـد پیوسـته   ) وناپیوسـته   پیوسـته (  ، کارشناسی کاردانی  هاي رهشرایط ورود در دو
  :  زیر است  شرح به  و شبانه  روزانه  هاي از دوره  اعم، عمومی پزشکی، داروسازي، دندانپزشکی و دامپزشکی

، برابـر   عـالی  آموزش  ورود به  شرایط عمومی  کشور و داشتن  جاري  و مقررات  از نظر قوانین  تحصیل  به  مجاز بودن -1
  .  فرهنگی  انقالب  عالی  شوراي  مصوبات



  بـه   باتوجـه ( و پـرورش   آمـوزش   تکشور، مورد تائیـد وزار   یا خارج  از داخل  متوسطه  دوره  پایان  گواهینامه  داشتن-2
و  ) فرهنگـی   انقـالب  عـالی   شـوراي   مصوبات  مطابق ( حوزوي  آموزشهاي  براي  یا برابرآن ) متوسطه  جدید آموزش  نظام

علـوم،    تائیـد وزارت   بـه  مـورد   حسـب   کـه   ناپیوسـته   کارشناسـی   دوره  ورود به  براي  کاردانی  دوره  گواهینامه  یا داشتن
  . باشد  رسیده  پزشکی  و آموزش  ، درمان بهداشت  وري یا وزارتاو فن  تحقیقات

  .  ورودي  موندر آز  شدن  پذیرفته -3
از   کـه   ومقرراتـی   تعرفـه   مطـابق   شـهریه   یا پرداخـت   رایگان شآموز  ضوابط و قانون  بر اساس  تعهد خدمت  سپردن -4

  .شود ذیربط صادر می  مراجع  طریق
  ):شورایعالی برنامه ریزي 27/7/1376مورخ  347مصوب جلسه (1تبصره الحاقی به ماده 

نیمسال تحصیلی پرداخت شـهریه بـه دو صـورت ثابـت و متغیـر برابـر تعرفـه هـاي مصـوب          به هنگام نام نویسی در هر  
   .هیأت امناي دانشگاه یا مراجع قانونی براي دانشجویان شبانه و پیام نور عالوه بر سایر شرایط الزامی است

   نویسی  نام
  :2  ماده

  و انتخـاب   نویسـی   نام  شود، براي می  اعالم  نشگاهتوسط دا  که  هایی ، موظفند در مهلت ورودي  آزمون  شدگان  پذیرفته
از   ، انصـراف  آزمـون   نتایج  از اعالم  پس  تحصیلی نیمسال  در نخستین  نویسی  نام  براي  مراجعه  عدم. نمایند  واحد مراجعه

  . خواهد شد  تلقی  تحصیل
مـین جلسـه مـورخ    ا 49مصـوب  (خاص دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر   : 2الحاقی به ماده  1تبصره 

  ):شوراي طرح و برنامه شاهد 30/5/86
سسات آمـوزش عـالی پذیرفتـه شـده و موفـق بـه ثبـت نـام         اسارت در یکی از دانشگاه ها و مؤ چنانجه آزاده اي قبل از

ی نشده باشد، قبولی وي محفوظ و دانشگاه مربوطه موضوف است پس از تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران و بـا معرفـ  
  .از ایشان ثبت نام به عمل آورد) ا مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمیی( سازمان سنجش آموزش کشور  نامه

امـین جلسـه مـورخ     49مصـوب  (خاص دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر   : 2الحاقی به ماده  2تبصره 
  ):شوراي طرح و برنامه شاهد 30/5/86

س از آزادي تـا دو نیمسـال تحصـیلی بـراي کـاردانی و      دانشجوي آزاده می تواند در صورت تمایل ثبت نام خود را پـ 
  .چهار نیمسال براي کارشناسی بدون احتساب در سنوات به تعویق اندازد

  :3 ماده
  اداره  بـه  واحد  انتخاب و  تحصیل  ادامه  کند، براي می  اعالم  دانشگاه  که  ، در زمانی در هر نیمسال  است  دانشجو موظف

  منزلـه   بـه  ، نیمسـال   در یـک  ، و عـذر موجـه    اطـالع   بـدون   نویسـی   نـام    م مراجعه دانشجو برايعد.کند  مراجعه  آموزش
 .نـدارد   نیمسال  را در آن  تحصیل  واحد وادامه  انتخاب  حق، ا عذر موجهبتاخیر و   در صورت . است  از تحصیل  انصراف

  . شود می  محسوب  وي  مجاز تحصیل  جزو مدت  نیمسال  آن  ولی
  : تبصره



بعـد    مـاه   در اولـین   بطورمکتوب ،مستند  ، با دالیل نویسی  از نام  خود را در خودداري  عذر موجه  است  دانشجو موظف 
  . دهد  اطالع  دانشگاه  آموزش  اداره  به  ، تحصیلی  از آغاز هر نیمسال

 30/5/86ن جلسه مورخ امی 49مصوب (شاهد و ایثارگر   دانشجویان  خاص: 3الحاقی به ماده  تبصره
  : )شوراي طرح و برنامه شاهد

  نـام   ثبـت   بـراي  مقـرر   نتوانـد در مهلـت   معالجـات پزشـکی ناشـی از صـدمات جنـگ        علت  به  که  جانبازي  دانشجوي  
مدت زمان نیمسال نباشد، بـا تأییـد مـدیر کـل امـور       17/4، در صورتی که مدت مذکور حداکثر بیشتر از کند  مراجعه
  .ویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می تواند انتخاب واحد نمایددانشج
   همزمان  تحصیل  منع
  :4 ماده

در   گـرایش   از یـک   بـیش   و در هـر رشـته    رشـته   از یـک   در بیش  تحصیل  و ادامه  نویسی  نام  حق  زمان  دانشجو در یک
  تشـخیص   بـه   انتخابی  هاي از رشته  در یکی  تحصیل  ، از ادامه تخلف  در صورت.  را نخواهد داشت  یا چند دانشگاه  یک

  حـال   دانشـجو در ایـن  . شـود  مـی   اعـالم   وي باطـل    و سـوابق تحصـیلی    محـروم   وزارت  موارد خاص  بررسی  کمیسیون
  . بپردازدذیربط   دانشگاه  به  شده  تعیین  هاي تعرفه  مطابق را  شده  حذف  رشته  مربوط به  هاي هزینه  کلیه  است  موظف
  : تبصره

و ضـوابط   ،ممتـاز  دانشـجوي   تعریـف . هسـتند   مسـتثنی   مـاده   ایـن   از شـمول )   درخشان   استعدادهاي(ممتاز   دانشجویان 
  . می شود و ابالغ  تعیین  عالی  آموزش  وزارت  درخشان  استعدادهاي  هدایت  ، توسط شوراي تبصره  این  اجرایی
آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان داراي استعداد درخشـان در دو   آخریناطالع از  منظورب: تذکر

مصـوبه سـی و هشـتمین جلسـه شـوراي هـدایت       مـی توانیـد    رشته تحصیلی در مقطـع کارشناسـی  
  .نمایید اخذدفتر استعدادهاي درخشان  از را 25/9/83در تاریخاستعدادهاي درخشان 

  
  

  فصل دوم
  نظام آموزشی

   واحد درسی  تعریف
  :5 ماده

  با تعداد واحـدهاي   هر درس  ، ارزش واحدي  در نظام.  است  واحدي  بر نظام  کشور مبتنی  دانشگاههاي  در تمام  آموزش
،  هـر واحـد درس  .  محدود است  درس  همان  به  ،درس دانشجو در یک  قبولی  یا عدم  شود و قبولی می  سنجیده  درس  آن

یـا    (، کارگاهی ساعت 34)یاآزمایشگاهی  ( ، عملیساعت 17  نظري  صورت  به  آن مفاد  که  است  درسی  مقدار یا میزان
 یـا (نیمسال تحصـیلی    در طول یک ، ساعت 68) یا کار در عرصه(  کارورزي و  کارآموزي  ساعت، 51)میدانی   عملیات

  پـروژه   داراي  کـه   هـایی  ورد رشـته در م. شود  ریزي تدریس می شوراي عالی برنامه برنامه مصوب  و طبق   )تابستانی  دوره
  . شود می  توسط استاد مربوط تعیین ، با واحد آن  متناسب  پروژه  اجراي  هستند مدت



   تحصیلی  سال
  :6 ماده

 17  شـامل   تحصـیلی   و هرنیمسال  است  تابستانی  دوره  یک  و عنداللزوم تحصیلی   از دو نیمسال  مرکب  تحصیلی  هر سال
  .  است  آموزش  هفته 6  شامل  تابستانی  ورهو هر د  هفته

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

   درسی  در مورد برنامه  دانشگاه  اختیاراتحدود
  :7 ماده

  .را اجرا نمایند  ریزي برنامه  عالی  شوراي  مصوب  درسی  هاي  دانشگاهها موظفند برنامه  تمام 
و   درس  جدیـد در یـک    مطالـب   ریـز مـواد و طـرح     و جابجاکردن،  تدریس  نیازها، روشپیشعایت با ر  دروس  ترتیب 

  .  دانشگاهها است  بر عهده  منابع  انتخاب

   انتخابی  دروس

  :8 ماده
  دروس  عنـوان   و به  را تعیین  مرتبط با رشته از دروس  ديتعدا  مربوط  گروه  تشخیص  به  توانند در هر رشته دانشگاهها می

  . تجاوز نکند  مجاز در هر رشته  از سقف تعداد واحدها  مشروط بر آنکه .دهند  ارائه  دانشجویان  به  انتخابی
   تمرین  حل  ساعات

  :9 ماده
  ،سـاعت 20تا  ، کارشناسی  هاي از دوره  ه، در هررشت آموزشی  گروه  تشخیص  به  ،لزوم  توانند، در صورت دانشگاهها می

  دوره  در طـول  ، رشـته   تدریس  ساعات  به  تمرین  حل  عنوان به  ساعت 10تا   ناپیوسته  و کارشناسی  کاردانی  هاي در دوره
  . بیفزایند
امـین جلسـه مـورخ     49مصـوب  (شـاهد و ایثـارگر    دانشـجویان   خاص: 9الحاقی به ماده   1 تبصره

  : )وراي طرح و برنامه شاهدش 30/5/86
سسات آموزش عالی به منظور تقویت و ارتقاي سطح بنیه علمـی دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر، کـالس هـاي       مؤها و دانشگاه 

هاي غیرانتفـاعی و نوبـت دوم تـا    و در دانشگاه% 50به تأمین حداقل تقویتی برگزار نمایند و بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت 
   .هاي مربوط به جامعه هدف خود اقدام می نماید هزینه% 100

  
  فصل سوم

  واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل
  

  تعداد واحدها 
  :10 ماده



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

   .واحد 72تا  68  بین  :کاردانی  هاي دوره

   .واحد 135تا  130  :و مهندسی  فنی  هاي غیر از رشته  پیوسته  کارشناسی  هاي دوره
  .واحد  140تا  130:   و مهندسی  فنی  پیوسته  کارشناسی  هاي دوره
  .واحد  70تا  67  :ناپیوسته  کارشناسی  هاي دوره
   .واحد 182تا  172  :ارشد پیوسته  کارشناسی  هاي دوره
  :11 ماده

  .کند  را انتخاب  واحد درسی 20و حداکثر  12  حداقل  تحصیلی  نیمسالتواند در هر  هر دانشجو می
  :1  تبصره 
  . است  واحد معاف 12  حداقل  شرط انتخاب  ، دانشجو از رعایت تحصیلی  نیمسال  در آخرین 

شـورایعالی   27/7/1376مورخ  347مصوب جلسه (خاص دوره هاي شبانه 11تبصره الحاقی به ماده 
  ):برنامه ریزي

واحـد اسـت و در آخـرین نیمسـال تحصـیلی       10حداقل واحد انتخابی براي دانشجویان شبانه در هر نیمسـال تحصـیلی   
   .دانشجو از شرط انتخاب واحد معاف است

  : 2 تبصره
و تائیـد اسـتاد     بـا نظـر دانشـگاه    ، باشـد   داشـته   باقیمانـده   درس  تنها یـک   از تحصیل  فراغت  دانشجو براي  در صورتیکه

   .استاد بگذراند  به  معرفی  از طریق  نیمسال  را در طول  درس  آن  تواند امتحان ربوط، میم
  : 3 تبصره

بعـد حـداکثر     درنیمسـال   تواند با نظر دانشـگاه  باشد می 17  حداقل  نمراتش  کل  میانگین  نیمسال  در یک  اگر دانشجویی
  . کند  را انتخاب  واحد درسی 24تا 

  : 4  تبصره
اگرمشـروط باشـد، بـا نظـر       حتـی  ،باشـد   واحد باقی داشـته  24حداکثر   از تحصیل  فراغت  دانشجو براي  که  موارديدر 

  . کند  انتخاب  نیمسال  را در یک  باقیمانده  واحدهاي  تواند تمامی می ، دانشگاه
ه نمیگردنـد بـا توجـه بـه     ارائـ در نیمسـال  توسـط گـروه آموزشـی مربوطـه     چناچه بعضی از واحدهاي باقیمانده : توجه
دانشـجویان تـرم آخـر عـالوه بـر اخـذ       فقـط  ، 6/12/85مـورخ   13286/32شوراي آموزشی دانشگاه به شـماره   مصوبه

) پرداخـت شـهریه  (زش آزادمی تواننـد حـداکثر دو درس را بصـورت آمـو     دروس ارائه شده از سوي گروه آموزشی
  .در صورت موفقیت فارغ التحصیل گردند ،نیمسال شرکت و قبولی در امتحانات پایان اخد نموده و پس از

  
  : 5 تبصره

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



اخـذ  )  5/4/87 مـورخ  1166/32صورتجلسـه شـماره   3بنـد  (بر اساس مصوبه شوراي آموزشی دانشگاه  :تبصره الحاقی
بـراي دانشـجویان    یهمان در ترم تابستان در مراکز دانشگاههاي پیـام نـور  بصورت م عمومی از دروس واحد 6حداکثر 

  .بالمانع استدانشگاه  مالیبا امورروزانه و نیز شبانه و نیمه حضوري به شرط تسویه حساب 
 49مصـوب  (شـاهد وایثـارگر    دانشـجویان   خـاص ) : 5الحاقی به تبصره (11الحاقی به ماده 6  تبصره

  :)شوراي طرح و برنامه شاهد 30/5/86امین جلسه مورخ 
  تابسـتانی  توانـد در دوره  شـود، مـی   مـی   التحصـیل  فـارغ  واحـد درسـی   8  با گذراندن  کـه   شاهد و ایثارگري  دانشجوي 

  .نماید   واحد درسی انتخاب 8حداکثر 
  

امـین جلسـه مـورخ     49مصـوب  (شـاهد وایثـارگر    دانشـجویان   خاص: 11الحاقی به ماده 7  تبصره
  :)راي طرح و برنامه شاهدشو 30/5/86

نیمسـال   4می تواند با تشخیص مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشـگاه فقـط در    شاهد و ایثارگر  دانشجوي
  .واحد انتخاب نماید 10تحصیلی حداقل 

امـین جلسـه مـورخ     49مصـوب  (شـاهد وایثـارگر    دانشـجویان   خاص: 11الحاقی به ماده 8  تبصره
  :)طرح و برنامه شاهد شوراي 30/5/86

واحـد تقلیـل یابـد، میـانگین نمـرات       12در صورتی که واحدهاي انتخابی دانشجو در هر نیمسال تحصیلی به کمتـر از  
  .دانشجو در آن نیمسال مشروطی محسوب نمی شود 12کمتر از 
امـین جلسـه مـورخ     49مصـوب  (شـاهد وایثـارگر    دانشـجویان   خاص: 11الحاقی به ماده 9  تبصره

  :)شوراي طرح و برنامه شاهد 30/5/86
و   گذرانـده  دوره فشرده  خود رابصورت  از واحدهاي  واحد درسی 20با تأیید ستاد تا سقف  تواند  می  آزادهدانشجوي 

در میانگین کل محاسبه گردیده ولـی تـرم مـذکور جـزو سـنوات تحصـیلی دانشـجو          شده  کسب  نمرات.  دهد  امتحان
  .محسوب نمی شود

  
  پیشنیاز دروس

  :12 ماده
ارشـد    وکارشناسـی   ، کارشناسی کاردانی  هاي دانشگاهها در دوره  ورودي  سراسري  آزمون  شدگان از پذیرفته  دسته آن

  تشـخیص   بـه  ، یاچنـد درس   در یـک   ،ورودي  در آزمـون  ،آنها  امتحان  خام  نمره  که  تحصیلی  هاي رشته  در همه  پیوسته
  آن  را کـه   دروسـی   نیـاز رشـته    موظفنـد حسـب   ،کمتـر باشـد    معینـی   از حد نصـاب  ، پذیرنده  گاهدانش  آموزشی  شوراي
  مصـوب   در برنامـه   منـدرج   بـر دروس   عـالوه )  پیشـنیاز دانشـگاهی  (یـا    جبرانـی   دروس  عنوان  کند به می  تعیین  دانشگاه

  . بگذرانند
  :1 تبصره



شـوراي    بـر عهـده    دانشـگاهی   دروس پیشـنیاز   ، و زمـان تـدریس   ، نحـوه ارائـه   ریزمـواد   واحد،  درس، تعداد تعیین نوع  
  . است  دانشگاه پذیرنده  آموزشی
  : 2 تبصره

مشـتمل بـر    شـدگان    کارنامه پذیرفته  آزمون ورودي،  اعالم نتایج  است پس از  کشور، موظف سنجش آموزش  سازمان 
  . دهد  ذیربط قرار  در اختیار دانشگاههاي  از مواد امتحانی در هر یک  خام آنها را   نمره

  :3 تبصره
  و تـابع   دانشـگاهی   ماننـد دروس    ،آنها در دانشگاهها، از هر حیـث   اجراي  دانشگاهی و چگونگی پیشنیاز  دروس  ارائه 

  . است  عالی   آموزش  مقررات
  نمـرات  کـل   در میـانگین   و همچنـین   نیمسـال   نپایـا   نمـرات   و در میـانگین   دانشـجو ثبـت    در کارنامـه   دروس  این  نمره 

  . دانشجو نیز تاثیر دارد  یا ردي  ، قبولی شود و در مشروطی می  محاسبه، دانشجو 
  : 4 تبصره

  باشـند، یـک    را گذرانیـده   پیشنیاز دانشگاهی   واحد از دروس 8  حداقل  که  دانشجویانی  تحصیل  دوره  حداکثر طول  به
  . شود می  افزوده  تحصیلی  نیمسال
   دوره  طول
  : 13 ماده

ودر   )نیمسـال  6( سـال  3 روزانـه   ناپیوسـته   و کارشناسـی   کـاردانی  روزانه  هاي در دوره  مجاز تحصیل  حداکثر مدت
را در   دوره  دانشـجو نتوانـد واحـدهاي     در صـورتیکه .  اسـت   )نیمسال 12(سال 6   پیوسته  کارشناسی روزانه  هاي دوره

  .شود می  مربوط اخراج  بگذراند از دانشگاه  با موفقیت  مجاز تحصیل  مدتحداکثر
ــذکر ــه دانشــجویان مــی تواننــد بــا طــرح موضــوع در کمیســیون مــوارد خــاص دانشــگاه    : ت بخشــنامه  مطــابقاینگون

 بررسـی  کمیسـیون  اجرایـی  آیین نامـه  2ماده  3-بند الف سازمان وظیفه عمومی و 11/9/87مورخ  87/27/17/701/23
ت افرایش سقف سنوات تحصیلی  در مقطـع  جه 16/12/74مصوبه  موارد خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

   .کاردانی، کارشناسی ناپیوسته بمدت یک نیمسال و در مقطع کارشناسی پیوسته به مدت دو نیمسال اقدام نمایند
ارد خـاص دانشـگاهها بـه سـایت وزارت     دانشجویان میتوانند جهت دریافت آیین نامـه اجرایـی کمیسـیون بررسـی مـو     

  .مراجعه نمایند http://www.msrt.ir/sites/students/default.علوم، تحقیقات و فناوري به نشانی  
رایعالی شـو  27/7/1376مورخ  347مصوب جلسه (خاص دوره هاي شبانه 13الحاقی به ماده تبصره 

  ):برنامه ریزي
 5/6( سـال  5/3حداکثر مدت مجاز تحصـیل در دوره هـاي شـبانه بـراي دوره هـاي کـاردانی و کارشناسـی ناپیوسـته،         

  .است )نیمسال 14(سال 7و براي دوره هاي کارشناسی پیوسته،  )نیمسال
  

مـورخ  امـین جلسـه    49مصـوب  (شـاهد وایثـارگر    دانشـجویان   خـاص : 13الحاقی به ماده1  تبصره
  :)شوراي طرح و برنامه شاهد 30/5/86



براي دانشجوي شاهد و ایثارگر به حداکثر مدت مجـاز تحصـیل در دوره هـاي کـاردانی و کارشناسـی ناپیوسـته یـک        
  .نیمسال و در دوره هاي کارشناسی پیوسته دو نیمسال اضافه می شود

امـین جلسـه مـورخ     49ب مصـو (شـاهد وایثـارگر    دانشـجویان   خاص: 13الحاقی به ماده 2  تبصره
  :)شوراي طرح و برنامه شاهد 30/5/86

  .مدت اسارت دانشجویان آزاده جزو سنوات تحصیل آنان محسوب نمی شود
  

  فصل چهارم
  حضور وغیاب

   درس  حضور در جلسات
  :14ماده

نبایــد   دانشــجو در هــر درس  غیبــت  وســاعات  اســت  الزامــی  هــر درس  مربــوط بــه  جلســات  حضــور دانشــجو در تمــام
  . شود می  صفر محسوب  درس  دانشجو در آن نمره  صورت  تجاوز کند، در غیر این  درس  آن  ساعات  مجموع17/4زا

  :1 تبصره
  حـذف   درس  آن،شـود   داده  تشخیص  او موجه  غیبت  باشد  ولی 17/4بیش از  دانشجو در هر درس  غیبت  در صورتیکه 

  مـذکور بـه    نیمسـال   ولـی .   نیسـت   الزامـی   وي  بـراي   نیمسال  واحد در طول 12  ابحد نص  رعایت  حال  در این. شود می
  . شود می  دانشجو محسوب تحصیلی  جزو سنوات  کامل  نیمسال  یک  عنوان

  : 2 تبصره
پیشـامد    ودر صـورت   دیگر مجاز نیسـت   هر دلیل  یا به  و اضافه  حذف  دلیل  به ، هر درس  اول  دو هفته  در جلسات  غیبت
  . شود می  غیبت مجاز دانشجو محسوب 17/4جزو  

امین  49مصوب (شاهد وایثارگر  دانشجویان  خاص: )1الحاقی به تبصره (14ی به مادهالحاق 3  تبصره
  :)شوراي طرح و برنامه شاهد 30/5/86جلسه مورخ 

  و یـا متـأثر از آالم گذشـته    جنـگ   صـدمات  از  ناشـی   پزشـکی   معالجات  انجام دلیل  به  که  ایثارگري  شاهد و  دانشجوي
واحد در طول نیمسال براي وي الزامـی   10رعایت حد نصاب  کند  شرکت    یا دروس  درس  یا جلسات  نتواند در جلسه

  .نیست و در صورت تأیید ستاد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی وي محسوب نمی شود

   در امتحان  غیبت

  : 15 ماده
  در امتحـان   موجـه   و غیبـت   اسـت   درس  آن  صفر در امتحـان   نمره  گرفتن  منزله  به  هر درس  در امتحان  غیر موجه  غیبت

  . گردد می  درس  آن  حذف  موجب  هر درس
) پزشـکی (دانشـجویانیکه بـه علـت غیبـت موجـه      28/3/87مورخ    908/32بخشنامه شماره بر اساس : تبصره الحاقی
ات پـس از تـاریخ برگـزاري امتحانـ    روز  5ایان نیمسال نمی باشند می توانند حـداکثر تـا   پ در امتحاناتقادر به شرکت 



جهـت دریافـت    .نمایند فرم مربوطه درخواستهاي حذف پزشکی خود را تحویل اداره آموزش دانشکده مربوطه مطابق
  .فرم به اداره آموزش دانشکده مراجعه شود

 30/5/86امین جلسه مورخ  49مصوب (اهد وایثارگرش  دانشجویان  خاص: 15 الحاقی به ماده  تبصره
  :)شوراي طرح و برنامه شاهد

بـا     و یـا متـأثر از آالم گذشـته    جنگ  از صدمات  ناشی  پزشکی  معالجات  انجام دلیل  به  که  ایثارگري شاهد و  دانشجوي
  نیمسـال   حداکثر تا پایـان د ستاد می تواند نماید، با تأیی  شرکت    اخذ شده، یا دروس  درسامتحان  نتواند درتأیید ستاد، 

شـده و مطـابق    مـذکور حـذف    یا دروس  درس  صورت  در غیر این  .نماید شرکت یا دروس  درس  آن  در امتحان  بعدي
   .رعایت حد نصاب الزامی نیست 14تبصره الحاقی به ماده 

  :16 ماده
شـورا    آن  منتخـب   یاکمیته  دانشگاه  آموزشی  شوراي  رعهدهب  امتحان درو  درس  در جلسات  غیبت  بودن  موجه  تشخیص

  .  است
 30/5/86امین جلسه مـورخ   49مصوب (شاهد وایثارگر  دانشجویان  خاص: 16الحاقی به ماده  تبصره

  :)شوراي طرح و برنامه شاهد
  .ستاد می باشد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجوي شاهد و ایثارگر در جلسات درس یا امتحان با

  فصل پنجم
  حذف و اضافه

  :17 ماده
حـداکثر دو    تحصـیلی  نیمسـال   از شروع  پس  ،کمتر از دو هفته  ، فقط در مهلتی تحصیلی  تواند در هر نیمسال دانشجو می

 ،نمایـد  جـا  ه بـ  دیگر جا  درس خود را با دو  انتخابی  یا دو درس  خود را حذف  انتخابی  سریا دو د  دیگر انتخاب  درس
  . تجاوز نکند  از حد مقرر  وي  انتخابی  تعداد واحدهاي  مشروط بر آنکه

  :18 ماده
خـود    نظري  درسهاياز   فقط یکی  ،تحصیلی مانده   پایان نیمسال  به    هفته 5تواند تا  اضطرار، دانشجو می  در صورت

  مجمـوع 17/4از بـیش   درس  دانشـجو در آن   غیبـت  اوالً  کند، مشروط بر آنکـه   مربوط حذف  آموزشی  را با تائید گروه
  . واحد کمتر نشود 12از   وي  باقیمانده  تعداد واحدهاي ،نباشد و ثانیاً  درس  آن  ساعات
 30/5/86امین جلسه مـورخ   49مصوب (شاهد وایثارگر  دانشجویان  خاص: 18الحاقی به ماده  تبصره

  :)شوراي طرح و برنامه شاهد
  حـذف نمایـد،   تحصـیلی   نیمسـال   پایـان   بـه     هفتـه   دوخود را تـا    نظري  درس دوتواند  و ایثارگر میشاهد   دانشجوي 

  .واحد کمتر نشود 10از  او  مانده باقی  تعداد واحدهاي  اینکه بر مشروط
  :19 ماده



  آموزشـی  ورايشـ   تشـخیص  هبـ  بنـا   کـه   مجـاز اسـت    تنهـا در صـورتی   ، نیمسـال   در یک اخذ شده درسهاي  کلیه  حذف
حـداکثر  مجـاز    ومزبـور جـز    نیمسـال   صـورت   در ایـن . نباشـد   نیمسـال   در آن  تحصـیل   ادامه  دانشجو قادر به  دانشگاه ،

  . خواهد شد  دانشجو محسوب  تحصیل
 30/5/86امین جلسه مـورخ   49مصوب (شاهد وایثارگر  دانشجویان  خاص: 19الحاقی به ماده  تبصره

  :)ه شاهدشوراي طرح و برنام
در ایـن   .  دباشـ  مـی   شاهد و ایثارگر با ستاد  دانشجویان  براي ، مورد نظر  در نیمسال  تحصیل ادامه  به  قادر نبودن  تشخیص

  .صورت نیمسال مربوطه جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب نمی شود
  

  ششمفصل                                                           
  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو                                      

   معیارهاي ارزیابی
  :20 ماده

  و نتـایج   درسـی   تکـالیف   ، انجـام  در کـالس   فعالیـت  و حضـور   میـزان   بر اسـاس   دانشجو در هر درس  ارزیابی پیشرفت
  .  است  درس  در آن دانشجو  ارزیابی  مرجع  استاد هر درس و گیرد می  صورت  نیمسال  و پایان  نیمسال  بین  امتحانات

  :تبصره
  .  است  الزامی  هر درس  براي  نیمسال  پایان  امتحان  برگزاري 

 30/5/86امین جلسه مـورخ   49مصوب (شاهد وایثارگر  دانشجویان  خاص: 20الحاقی به ماده  تبصره
  :)شوراي طرح و برنامه شاهد

و   تشـخیص   آنهـا بنـا بـه     جسمانی  وضعیت  به  با توجه  جانباز  دانشجویان  براي) وپایان ترم   ترم  میان(  امتحان  زمان  مدت
  افـزایش   قابـل   آن  معمـول   زمـان   حـداکثر تـا دو برابـر مـدت      شاهد و ایثارگر دانشـگاه   امور دانشجویان اعالم مدیر کل

  .  است
  :21 ماده

صـفر تـا     بین  عددي  صورت به  دانشجو در هر درس  و نمرات  است  درس  دانشجو نمره  تحصیلی  پیشرفت  معیار ارزیابی
  . شود می  تعیین  بیست
  : 22 ماده

  فرصـت   مـردود شـود، در اولـین     الزامی  از دروس  در هر یک  که  دانشجویی . است 10  در هر درس  قبولی  نمره  حداقل
  ودر محاسـبه   دانشـجو ثبـت    در کارنامـه   و ردي  از قبـولی   اعـم   دروس  کلیه  نمرات  لحا  با این.  است   تکرار آن  به  ملزم

  . شود منظور می  میانگین
  :  تبصره

  در برنامـه   انتخـابی  دروس  توانـد از جـدول   مـی   درس  آن  جـاي   بـه  ،مـردود شـد    اختیاري  درس  در یک  اگر دانشجویی
  . کند  را انتخاب  دیگري  ، درس مصوب

  ناتمام  رسد



  :23 ماده
در   کـه   و دروسـی   ،کـار در عرصـه   صحرایی  ، عملیات کارورزي و  ، کارآموزي بیري د  تمرین  نمره  ،در موارد استثنایی

مربـوط،    آموزشـی   اسـتاد و تائیـد گـروه    تشخیص  به  که شود در صورتی می  ارائه  با پروژه  ، توام مصوب  آموزشی  برنامه
  بایـد حـداکثر تـا پایـان      ناتمـام   نمـره . میگردد تلقی  میسر نباشد، ناتمام  تحصیلی  نیمسال  یک  ولآنها در ط  تکمیل

  . گردد  تبدیل  قطعی  نمره  بعد به  نیمسال
 30/5/86امین جلسه مـورخ   49مصوب (شاهد وایثارگر  دانشجویان  خاص: 23الحاقی به ماده  تبصره

  :)شوراي طرح و برنامه شاهد
و باالتر به زمـان تبـدیل نمـره ناتمـام بـه نمـره قطعـی بـا تأییـد سـتاد           % 50جوي آزاده، جانباز و همسر جانباز براي دانش

  .حداکثر یک نیمسال اضافه می شود
  اعالم نمرات

  :24 ماده
  رهادا  بـه   درس  آن امتحـان   از برگـزاري   روز پس 10  را حداکثر ظرف  هر درس  نهایی  نمره  گزارش  است  استاد موظف

  . نماید  تسلیم یا واحد مربوطه  دانشکده  آموزش
  .توسط اساتید دانشگاه بصورت اینترنتی صورت می پذیردپایان نیمسال تحصیلی ثبت نمرات : توجه
  :25 ماده
  پـس   حداکثر تا دوهفته را  دانشجویان  نمرات  است  موظف  ربط در هر دانشگاه یا واحد ذي  هر دانشکده  آموزش  اداره

    ، بـه  احتمـالی   اشـتباهات   رفـع  و  دانشـجویان   اعتراضـات   بـه   و بعـد از رسـیدگی    هر نیمسال  امتحان  آخرین  ز برگزاريا
  . نماید  تسلیم  دانشگاه  کل  آموزش

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

  میانگین نمرات 
  :26 ماده

و در   نیمسـال   آن  پایان او تا  نمرات  کل  و میانگین  نیمسال  دانشجو در آن  نمرات  ، میانگین تحصیلی  هر نیمسال  در پایان
  . شود می  ثبت  وي  و در کارنامه  محاسبه ،دانشجو  نمرات  کل  ، میانگین تحصیلی  دوره  پایان

  :1 تبصره
ضـربها    حاصـل   مجمـوع  شود و می  ضرب   درس آن  نمرههر درس در   ،  تعداد واحدهاي نمرات  میانگین  محاسبه  براي 

  تقسـیم   اخذ شده  واحدهاي  برتعدادکل) یا قبولی  از ردي  اعم(  است  گرفته  آنها نمره  دانشجو براي  که  دروسی  در تمام
  . شود می

  :2 تبصره
ــه ، تابســتانی  دوره    تابســتانی  دانشــجو دردوره  کــه  دروســی  راتنمــ. شــود نمــی  محســوب  تحصــیلی  نیمســال  عنــوان  ب

  کـه   در نیمسـالی ، دانشـجو  نحـو نمـرات    همـین   بـه . شـود   می  دانشجو محسوب  کل  میانگین  تنها در محاسبه ،گذراند می



ر د  تابسـتانی   نیـز ماننـد دروس    او اسـت   از اراده  واحـدها خـارج    کند و کسـر بـودن   می  واحد انتخاب 12الزاما کمتر از 
  . خواهد شد  دانشجو محسوب  مجازتحصیل  جزو حداکثر مدت  نیمسال  آن  ولی ،شود می  او محاسبه  کل  میانگین
  .در مشروطی دانشجو تأثیري ندارد 26ماده 2میانگین کل واحدهاي اخذ شده موضوع تبصره  :توجه
ن جلسـه مـورخ   امـی  49مصـوب  (شـاهد وایثـارگر    دانشـجویان   خاص: 26الحاقی به ماده  3 تبصره

  :)شوراي طرح و برنامه شاهد 30/5/86
  و% 50جانبـاز   همسـر و   جانبـازي % 25  جانباز با حداقل  آزاده و  تحصیل  به  شاغل  دانشجویان درس  سه  مردودي  نمرات

از   هـر یـک    نمـرات   ، مشروط بر اینکـه از کارنامه تحصیلی حذف و در میانگین نمرات آنان محسوب نمی شود  ترباال
  .نباشد 12کمتر از   مربوطه   در امتحانهاي  از اخذآنها و شرکت  مزبور پس  دروس

  سـه   بـه   درس  یـک   جانبـازي بیشـتر   % 10هر   باشد بازاي% 25از  بیش  آنان  درصدجانبازي  که  جانبازي  یدانشجوی  براي 
نبایـد  .درس خواهـد بـود   5تحصیل حداکثر  در طول   شده  حذف  تعداد دروس  شود ودر هر حال می  اضافه  فوق  درس
  . تجاوز نماید  درس  از پنج

درس با تأیید ستاد مشمول این تبصـره مـی    5تعاریف در طول تحصیل تا سقف حداکثر  2و  1دانشجویان موضوع بند 
  .باشند

  مشروط  نویسی  نام
  :27 ماده

دانشـجو در    نویسـی   نـام   ،اینصـورت   در غیر ،باشد 12 کمتر ازنباید   تحصیلی  نیمسال  دانشجو در هیچ  نمرات  میانگین
  . خواهد بود مشروط  صورت  بعد، به  نیمسال
  :  تبصره

از   نسـخه   و یـک  دهـد   اطالع بأکت،  وي  را هر بار بـه  دانشجو  مشروط بودن  موضوع  است  موظف  هر دانشگاه
  یـا اظهـار بـی   و   دانشـگاه   از طـرف   وي  اخطـار بـه  قصور در   وصف  با این. نماید دانشجو ضبط  پروندهرا در   آن

  . نخواهد بود  مقررات  در اجراي  مانعی ،امر  دانشجو از این  اطالعی
  :28 ماده

واحـد   14از   بـیش   انتخـاب   حـق   تحصیلی  نیمسال  کند، جز در آخرین می  نویسی  مشروط نام  صورت  به  که  دانشجویی
  . درا ندار  نیمسال  در آن  درسی

  مشروط  دانشجوي  اخراج
  :29 ماده

یـا    متوالی  نیمسال  سهدر   ارشد پیوسـته   وکارشناسی  کارشناسی  هاي دانشجو در دوره  نمرات  میانگین  که در صورتی
یـا    از متـوالی   اعـم  ، تحصـیلی   در دو نیمسـال   ناپیوسـته  کارشناسـی و   کـاردانی   هـاي  و در دوره  متناوب  نیمسال 4

  . شود می )اخراج( محروم  تحصیل  ازادامه ،باشد  که  اي باشد در هر مرحله 12، کمتر از  متناوب
آیـین نامـه آموزشـی اعمـال میگـردد بـا طـرح بموقـع موضـوع در           29دانشجویانی که در خصوص آنهـا مـاده   : تذکر

ن کـل نمـرات آنهـا    شوراي آموزشی دانشگاه و یا در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشـگاه بـه شـرط اینکـه میـانگی     



بنـد   مطـابق  می تواننـد  و ازکیفیت آموزشی مناسبی برخوردار باشند به شرط داشتن سنوات تحصیلی کمتر از ده نباشد 
  .اجازه بازگشت به تحصیل دریافت دارند آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص 2ماده  1-الف

 30/5/86امین جلسه مـورخ   49مصوب (ایثارگرشاهد و  دانشجویان  خاص: 29الحاقی به ماده  تبصره
  :)شوراي طرح و برنامه شاهد

  .براي دانشجوي شاهد و ایثارگر یک نیمسال به این تعداد اضافه می شود
وزارت ) معاون آموزشی ( 27/6/1381مورخ  11132/21و شماره  1/12/1380مورخ  2222/2بخشنامه هاي شماره (اصالحی30  ماده

  :) ناوريعلوم ، تحقیقات وف
یـا منصـرف مـی      محـروم   کارشناسی  در دوره  تحصیل  از ادامهیا به هر دلیل دیگر  لحاظ مشروط شدن  به  که  دانشجویی

گذرانـده باشـد مـی توانـد مـدرك کـاردانی در        واحد درسی را با نمره قبولی 70حداقل   که شوددر صورتی 
  .همان رشته دریافت کند

  .میباشد 10نمره قبولی منظور معدل باالي : توجه
  

  :30اصالحی ماده تبصره
صدور مدرك کاردانی حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشـته یـا مجـري     

  .بودن دانشگاه صادرکننده مدرك کاردانی صورت می گیرد
  

 30/5/86امین جلسه مورخ  49مصوب (وایثارگر شاهد  دانشجویان  خاص: 30الحاقی به ماده   تبصره
  :)شوراي طرح و برنامه شاهد

مـدرك کـاردانی    10ن کـل  و کسـب حـداقل میـانگی    واحد درسـی  70گذراندن حداقل دانشجوي شاهد و ایثارگر با 
در این صورت مدرك کاردانی حسب تقاضاي دانشجو و صـرف نظـر وجـود یـا عـدم وجـود دوره       . می کند دریافت
  .مصوب در آن رشته یا مجري بودن دانشگاه صادرکننده مدرك کاردانی صورت می گیرد کاردانی

  :31 ماده
  یـا لغـو تعهـداتی     انجـام  در صـورت  ،شـود  می  محروم  تحصیل  از ادامه از حد  بیش  مشروط شدن  دلیل  به  که  دانشجویی

  قبـولی   در صـورت و کند  شرکت سراسري  آزمون مجدد، در  تحصیل  تواند براي می ، است سپرده  تحصیل  در دوران  که
  .دهد  تحصیل  خود ادامه  مورد عالقه  در رشته

و   داده  جدیـد تطبیـق    رشـته   با برنامـه   ،است گذرانده  قبلی  دانشجو در رشته  را که  احدهاییو ،تواند می  پذیرنده  دانشگاه 
  . پذیردآنها را ب  یا تمام  بعضی  نامه  آئین ضوابط این  طبق

  
  ارشد پیوسته  کارشناسی  دوره  به  نامه  آئین  شمول

  :32 ماده



تـا   135(  کارشناسـی   دوره  قبـول   قابـل   واحـدهاي   تا سـقف   تحصیل  ، در طول پیوسته ارشد  کارشناسی  دوره  دانشجوي
  سـتاره   با عالمت  مصوب  در برنامه  که  نامه  و پایان  ، پروژه تخصصی  و در دروس  است  نامه  آئین این  مقررات  تابع) 140

  . خواهد بود  ارشد ناپیوسته  کارشناسی  نامه  آئین  اند تابع شده مشخص
  

 30/5/86امین جلسه مورخ  49مصوب (شاهد وایثارگر  دانشجویان  خاص: 32الحاقی به ماده   تبصره
  :)شوراي طرح و برنامه شاهد

در دوره هـاي کارشناسـی ارشـد پیوسـته و دکتـراي حرفـه اي در طـول         دانشجوي شاهد و ایثارگر شاغل بـه تحصـیل  
تــابع آیــین نامــه تســهیالت آموزســی  ) 135-140(تحصــیل تــا ســقف واحــدهاي قابــل قبــول دوره هــاي کارشناســی  

  .دانشجویان مقطع کارشناسی می باشد و دروس پش از آن تابع آیین نامه  کارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد شد
  

  فصل هفتم
  خصی تحصیلی و انصراف از تحصیلمر

   تحصیلی  مرخصی
  :33 ماده

  دوره و در  یک نیمسـال   حداکثر بـراي   ناپیوسته  و کارشناسی  کاردانی  هاي از دوره  تواند در هریک دانشجو می
  . کند  استفاده  تحصیلی  از مرخصی  متناوب یا  دو نیمسال متوالی  براي  کارشناسی پیوسته

  :تبصره
  .شود می  محسوب  دانشجو در هر دوره  مجاز تحصیل  ، جزو حداکثر مدت تحصیلی  رخصیم  مدت 
شـورایعالی   27/7/1376مورخ  347مصوب جلسه (خاص دوره هاي شبانه 33تبصره الحاقی به ماده  

  ):برنامه ریزي
 2ته حـداکثر بـراي   دانشجویان دوره هاي شبانه می تواننـد در هـر یـک از دوره هـاي کـاردانی و کـار شناسـی ناپیوسـ        

نیمسال، متـوالی یـا متنـاوب از مرخصـی تحصـیلی اسـتفاده        4نیمسال و در دوره هاي کارشناسی پیوسته حداکثر براي 
  .کنند

امـین جلسـه مـورخ     49مصـوب  (شـاهد وایثـارگر    دانشـجویان   خاص: 33الحاقی به ماده  1 تبصره
  :)شوراي طرح و برنامه شاهد 30/5/86

  یابـد و مـدارك    ادامـه   از یکمـاه   بـیش   درمان  باشد و مدت  از جنگ  ناشی  صدمات  درمان  براي  مرخصی  در صورتیکه
همچنـین عـالوه بـر     .شـود  نمـی   محسـوب دانشـجو     تحصیلی  جزو سنوات  نیمسال  آنستاد واقع شودمربوط مورد تائید 

و بـاالتر  % 50همسر شهید و جانباز مرخصی تحصیلی مجاز اعطاي چهار نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات به 
   .جانبازي با تأیید ستاد بالمانع است% 15و جانباز اعصاب و روان حداقل 

  
  :34 ماده



توسـط دانشـجو    ، هرنیمسال  نویسی  نام  از شروع  قبل  دو هفته  ، حداقل کتبی  صورت  باید به  تحصیلی  مرخصی  تقاضاي
  . گردد  تسلیم  نشگاهیا دا  دانشکده  آموزش  کل  اداره  به

  :هتبصر
یـا    موافقـت  ، نویسـی   نـام   مهلـت   از اتمـام   ذیربط قبـل   آموزشی  نظر از گروه  از کسب  پس  است  موظف  آموزش  اداره 

  . نماید  ابالغه وي دانشجو را کتبا ب  با درخواست  موافقت  عدم
لی بـراي هـر نیمسـال بـه شـرط ارائـه فـرم        براساس مصوبه شوراي آموزشی دانشگاه تقاضـاي مرخصـی تحصـی    :توجه

ارائـه  و در طـول نیمسـال   درصورتی که تقاضاي دانشجو بعـداً  . اقدام می شود ) 34موضوع ماده (مربوط در زمان مقرر
نشـگاه   وزشـی دا مشـوراي آ مربوطـه بـه   باارسال مدارك و ارجاع موضوع توسط دانشکده در خواست مرخصی گردد 

  .می توانند جهت اخذ فرم مرخصی به ادارات آموزش دانشکده ها مراجعه نماینددانشجویان  .می گرددرسیدگی 
  از تحصیل  انصراف

  :35 ماده
  ودانشـجوي  شـود  مـی   محسـوب   ازتحصـیل   انصـراف ،  تحصیل  محل  از دانشگاه  اجازه  کسب  بدون  تحصیل  ترك 

  . ندارد  تحصیل  ادامه  حق  ،از تحصیل  منصرف
  : تبصره

  از پایـان   قبـل   مـاه   یـک   را حداقل  آن  باید دالیل ،داند می  خود را موجه  تحصیل  دانشجو ترك  که  ،ستثنائیدر موارد ا 
جـزو    نیمسـال   آن ،توسـط دانشـگاه    تحصـیل   تـرك   بـودن   تاییـد موجـه    در صـورت . دهد  ارائه  دانشگاه  به  نیمسال  همان

  . شود می  دانشجو محسوب  تحصیلی  مرخصی
 30/5/86امین جلسه مورخ  49مصوب (شاهد وایثارگر  دانشجویان  خاص: 35الحاقی به ماده  تبصره

  :)شوراي طرح و برنامه شاهد
در صورتیکه دانشجوي شاهد و ایثارگر به دلیل معالجات پزشـکی ناشـی از صـد مـات جنـگ و یـا آالم متـاثر از آن ،        

می توانـد ادامـه تحصـیل بدهـد و آن مـدت جـزو       ا تایید سـتاد نیمسال گردد، ب 2دچار وقفه تحصیلی  به میزان حداکثر 
  . سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود 

  :36 ماده
  آمـوزش   اداره بـه   صـا شخخـود را    انصراف  درخواستاید شود، ب  منصرف  بخواهد از تحصیل  که  دانشجویی
  ، تقاضـاي  درخواسـت   از تـاریخ   مـاه   یـک   ر فاصـله بار د  یک  فقط براي  دانشجو مجاز است  این. نماید  تسلیم  دانشگاه
  شـود و دانشـجو پـس    صادر مـی   وي  از تحصیل  انصراف  ، حکم مهلت  این  از انقضاي  پس .بگیرد  خود را پس  انصراف

  . را ندارد  دوره  در آن  تحصیل  ادامه  حق  ،از آن
  .ه اداره کل امور آموزشی دانشگاه مراجعه نماینددانشجویان جهت اخذ فرم انصراف از تحصیل می توانند ب: توجه
  : 1 تبصره

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



وابط مربـوط  ضـ   براسـاس   سراسري  در آزمون  وقبولی  شرکت  به  موکول  از تحصیل  منصرف  مجدد دانشجوي  تحصیل
  .  است

   دولت  و همسر کارکنان  بورسیه  همسر دانشجوي  تحصیلی  مرخصی
  :37 ماده

  خـارج   به  ،همراه  عنوان  به   ،بورسیه  از دانشجویان  یا همسر یکی  ،دولت  از کارکنان  همسر یکی  عنوان به  که  دانشجویی
  عـالوه  ، دانشـگاه   آموزشی  یید شورايتأو   تشخیص  همسر و به  یتمامور  حکم  تواند با ارائه شود، می می  از کشوراعزام

  بـدون   تحصـیلی  دیگر نیز از مرخصی  سال 4تا  ، تحصیل  دوره  در طول  استحقاقی  تحصیلی  مرخصی  از میزان  بر استفاده
  . مند گردد  بهره  در سنوات  احتساب

  
  فصل هشتم

  القانت
  انتقالتعریف 

  :38 ماده
  تحصـیلی   مقطـع   و در همان  رشته  دیگر در همان  دانشگاه  به  دانشگاه  دانشجو از یک  تحصیل  تغییر محل  معنی  به  انتقال  

  .  است
امـین جلسـه مـورخ     49مصـوب  (شـاهد وایثـارگر    دانشـجویان   خـاص : 38الحاقی به ماده1  تبصره

  :)شوراي طرح و برنامه شاهد 30/5/86
وزش عالی وابسته به  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري موظفند در هـر سـال تحصـیلی    کلیه دانشگاهها و موسسات آم

شـوراي طـرح و    26/7/85با انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در قالب آیین نامه نقـل وانتقـال مصـوب جلسـه مـورخ      
  .برنامه شاهد موافقت نمایند 

امـین جلسـه مـورخ     49مصـوب  (شـاهد وایثـارگر    دانشـجویان   خـاص : 38الحاقی به ماده2ه تبصر
  ): شوراي طرح و برنامه شاهد 30/5/86

شـوراي طـرح و برنامـه شـاهد      26/7/85از آیین نامه نقل وانتقال مصوب جلسه مورخ  بهره مندي دانشجوي شاهد و ایثارگر
  .مانعی براي استفاده از نقل و انتقال عادي نیست 

  :39 ماده
  : جز در موارد زیر  است  ممنوع  تهران  هايدانشگاهاز   هر یک  به دانشجو  انتقال

  عنـوان  بـه  ، قـانونی   مراجـع   تشـخیص   بـه   وي  کـه   طوري  به ،دانشجو  خانواده  سرپرست  شدن  یا معلول  ، فوت شهادت) 1
  . شود  شناخته  خانواده  کفیل

  . نباشد  زندگی  ادامه  قادر به  طور مستقل  به  پزشکی  عالی  شوراي  تشخیص  به  که  نحوي  ثر دانشجو، بهؤم  معلولیت) 2
   .ذیربط   مراجع ییدأت  به ،باشد  شوهر در تهران  یا اشتغال  تحصیل  محل  دختر، که  دانشجوي  و دائمی  رسمی  ازدواج)3

  : 1 تبصره
  . دباش  گرفته  صورت  دانشجو در دانشگاه  باید بعد از قبولی  ماده  از موارد مذکور در این  هر یک



  : 2 تبصره
  گـواهی   اسـت  همسـر آزاد   و اگـر شـغل   . اسـت   ضـروري   اشـتغال   حکـم   ، ارائـه  دولت  یا پیمانی  رسمی  کارمندان  براي

   .باشد  رسیده  انتظامی  یا نیروي  قانونی  یید مراجعأت  باید به  او در تهران  سکونت و  اشتغال
  : )معاون آموزشی وزارتخانه متبوع 10/11/86مورخ  19996/2بخشنامه شماره (اصالحی3  تبصره

باشـد و شـوهر او نیـز      دختر درتهـران   دانشجوي  تحصیل  محل  دهد، چنانچه می  تشخیص  دانشگاه  که  در موارد استثنائی
شـوهر او   ،موجـود نباشـد  ) شـوهر  تحصـیل   محـل (  دختـر در شهرسـتان    تحصـیلی   دانشجو باشد، اگر رشته  در شهرستان

% 40در این حـال رعایـت سـقف    . عنوان دانشجوي مهمان دائم در یکی از دانشگاه هاي تهران جایابی شود  به تواند می
براي دانشجوي مهمان دائم الزامی نیست و مدارك فراغت از تحصـیل دانشـجو در   ) 52موضوع ماده (واحدهاي دوره 

    .پایان دوره توسط دانشگاه مبداء صادر می گردد
  : )معاون آموزشی وزارتخانه متبوع 10/11/86مورخ  19996/2نامه شماره بخش(اصالحی4 تبصره

در   اي ، کمیتـه  تحصـیل  محـل   در تعیـین   آنـان   از سـرگردانی   و جلـوگیري   تهـران   به  انتقالی  دانشجویان  منظور توزیع  به 
  توانـد بـراي   می  کمیته  این. شود می  تشکیل  لانتقا  کمیته  نام  به    وريا فن  و  علوم، تحقیقات  وزارتین  دانشجویی  معاونت
  سـهمیه   را مطـابق   انتقـالی   و دانشـجویان   کرده  تعیین  ، سهمیه تهران  از دانشگاههاي  درهر یک  انتقالی  دانشجوي  پذیرش

  . جایابی کند
موسسـات آمـوزش   آیین نامه اجرائـی بررسـی مـوارد خـاص دانشـگاه هـا و        2در این خصوص بندهاي الحاقی به ماده 

  .به قوت خود باقی است 1/5/1381مورخ  5498/11عالی موضوع بخشنامه شماره 
در مواردي که به هر دلیل امکان انتقال دانشجو وجود نداشته باشد کمیته می تواند بر حسـب مـورد دانشـجویان ذینفـع     

  .را به دانشجوي مهمان دائم جایابی کند
  ) الحاقی(

دفتـر وزارتـی وزارت علـوم ، تحقیقـات و فنـاوري از       27/9/1380مـورخ   11609شـماره   براساس بخشـنامه : 5تبصره  
بررسـی و پـذیرش درخواسـت دانشـجویان متقاضـی واجدشـرایط بـه کمیسـیون          1381-82نیمسال اول سال تحصیلی 

  .بررسی موارد خاص دانشگاه مقصد تفویض گردیده است
  )الحاقی(

  سـکونت   محـل   بـه   آزاده  دانشـجویان   انتقـال :  ) هیئـت وزیـران    1369سال  مصوب(آزاده   دانشجویان  خاص:  6تبصره 
خواهـد شـد     از ضوابط پذیرفته  و خارج  تحصیلی  مقطع  با رعایت  عالی  آموزش  خود در دانشگاهها وموسسات  خانواده

  . گیرد می  صورت  انتقال  امور آزادگان  به  با تایید ستاد رسیدگی  سکونت  غیر از محل و در موارد خاص
 

 تحـت  عـالی  آمـوزش  مراکـز  و هـا  دانشـگاه  وایثارگر شاهد دانشجویان انتقال و نقل نامه آئین
 ) 1/9/85مورخ  1814/46موضوع بخشنامه شماره ( فناوري و تحقیقات علوم، وزارت پوشش

 تعالی بسمه
 :مقدمه



 و آموزشـی  هاي برنامه به بخشیدن بهبود رب مبنی العالی مدظله رهبري معظم مورخ مقام هاي فرمایش راستاي در
 و طـرح  شـوراي 13/7/74مـورخ   مصـوبه  بـه  باعنایـت  و با اولویت خـاص  شاهد معزز همسران و فرزندان فرهنگی

مـورخ   564جلسـه   مصـوبه  و شـاهد  همسران دانشجوي و فرزندان انتقال و نقل نامه آئین تدوین درخصوص برنامه
 فرزنـدان  و آزادگـان  فرزنـدان  بـه  شـاهد  تسـهیالت طـرح   تعمـیم  مورد در فرهنگی انقالب عالی شوراي 7/4/84

 و تحقیقـات  علوم، وزارت ایثارگر و شاهد مرکزي ستاد تأیید از پس که نامه آئین این %69الی % 50 جانبازان
 /26/7 تـاریخ  در شـاهد،  فرزندان فرهنگی امور ریزي برنامه ستاد تصویب و پرورش و آموزش ووزارت فناوري

 در 85-86 تحصـیلی  سـال  اول نیمسـال  از ،رسـیده اسـت   شـاهد  برنامه و طرح عالی شوراي نهائی تصویب هب 85

 فنـی  هـاي  آموزشکده و فناوري و تحقیقات علوم،وزارت  پوشش تحت عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه کلیه

 .باشد می اجرا قابل اي حرفه و

 آئـین  مزایاي از کشور دانشجویان سایر همانند نامه آیین این در شده ذکر شرایط واجدین که است ذکر به الزم

 حفـظ  ضـرورت  بدلیل لکن باشند، می برخوردار فناوري و تحقیقات علوم، وزارت انتقال و نقل جاري هاي نامه

 مراکـز  در تحصـیل  بـه  موفـق  ایثـارگر  و شـاهد  معـزز  همسـر  و فرزندان آنها در که هائی خانواده کیان و انسجام

 .گردد می ابالغ اجرا جهت و تصویب خاص صورت به نامه آئین این شوند، می عالی آموزش

 و پیوسـته  ارشـد  کارشناسـی  کارشناسـی،  کـاردانی،  تحصیلی مقاطع در نامه آئین این موضوع تسهیالت :1 ماده
 علـوم،  وزارت پوشـش  تحت عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه و تحصیلی هاي رشته کلیه در اي حرفه دکتراي

 ترتیـب  بـه  پـرورش،  و آمـوزش  وزارت پوشش تحت اي حرفه و فنی هاي آموزشکده نیز و فناوري و اتتحقیق

 :شود می شامل را ذیل افراد اولویت،

 شاهد اناث فرزندان. 1

 شاهد ذکور فرزندان . 2

 شهید همسر .. 3

 آزادگان و باالتر و %50 انبازانج. 4

 گانآزاد و باالتر و %50 جانبازان اناث فرزندان . 5

 آزادگان و باالتر و  %50 جانبازان ذکور فرزندان . 6

 آزادگان و باالتر و  %50 جانبازان همسر . 7

 %49-%25 جانبازان . 8

 همـه  که آزمایشی گروه و مقطع رشته، هر در تراز کل نمره حداقل بایستی شرایط واجد دانشجویان : 1 تبصره

 دانشـجویان  امـور  مدیرکل از مرکب وزارتخانه، ایثارگر و اهدش مرکزي ستاد انتقال و نقل کمیسیون توسط ساله

 بـه  ایثـارگران  امـور  و شـهید  بنیـاد  عـالی  آمـوزش  کـل  مـدیر  داخـل،  دانشجویان امور مدیرکل ایثارگر، و شاهد

 .باشند دارا را رسد، می تصویب



 مناسـب  شـرایط  اشـتن د بـا  نامه آئین این 1 ماده موضوع قبل سالهاي ورودي شرایط واجد دانشجویان: 2 تبصره

 ایـن  مشمول شده، ذکر اولویت ترتیب به جدیدالورود، دانشجویان توسط ظرفیت تکمیل عدم صورت در علمی،

 .بود خواهند نامه آئین

 ستاد انتقال و نقل کمیسیون نگردد، تکمیل فوق شرایط واجد افراد توسط انتقال سهمیه صورتیکه در : 3 تبصره

 فرزنـدان  و همسـران  توسـط  انتقـال  و نقـل  ظرفیـت  تکمیل به نسبت تواند می خانهوزارت ایثارگر و شاهد مرکزي

 .نماید اقدام شرایط، واجد %49 الی %25 جانبازان

 .بود نخواهند نامه آئین این مشمول تخصصی دکتري و ناپیوسته ارشد کارشناسی تحصیلی مقاطع : 4 تبصره

 و پیوسـته  ارشـد  کارشناسـی  کارشناسـی،  کـاردانی، ( تحصـیلی  مقطـع  هـر  پـذیرش  سهمیه %5 حداکثر  : 2ه ماد
 وزارتین پوشش تحت انتقال و نقل کمیسیون نظر برطبق عالی آموزش مرکز یا دانشگاه هر در )اي حرفه دکتري

 هـر  شـروع  در  1مـاده  موضـوع  رایطش  واجد افراد انتقال جهت پرورش و آموزش و فناوري و تحقیقات علوم،

 مرکزي ستاد انتقال و نقل کمیسیون بعهده محل رشته هر ظرفیت میزان تعیین بدیا می اختصاص تحصیلی نیمسال

 .باشد می وزارتخانه ایثارگر و شاهد

 و سراسـري  آزمـون  راهنمـاي  هـاي  دفترچـه  تحصـیلی،  مقطـع  و رشـته  هر پذیرش ظرفیت تعیین مالك :تبصره
 .باشد می دانشجو ورود سال کارشناسی به کاردانی آزمون

 بـا  تحصـیلی  سـال  هـر  در موظفنـد  )مبـدأ  بعنـوان ( پوشش تحت عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه کلیه: 3 ماده

 تحصـیلی  نیمسـال  هـر  ابتـداي  در و نـام  ثبـت  از پـس  نامـه  آئین این 1 ماده مشمول دانشجویان انتقال درخواست

 .نمایند موافقت آموزشی نامه آئین انتقال و نقل ضوابط از خارج

 ثابـت،  شـهریه  عنـوان  تحـت  نامه آئین این 1 ماده مشمول قالی انت دانشجویان از جهو هرگونه دریافت :تبصره

 .باشد می ممنوع مقصد و مبدأ عالی آموزش مراکز یا دانشگاه توسط ... و انتقال و نقل هزینه

 انتقال با تحصیلی نیمسال هر در موظفند مقصد پوشش تحت عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه کلیه :4 ماده

 بـه  نسـبت  وزارتخانـه  دانشـجوئی  معاونت نامه معرفی با و نموده موافقت نامه آئین این 1 ماده مشمول شجویاندان

 .نمایند اقدام دانشجویان نام ثبت

 موافقـت  از پـس  و ایثـارگران  امـور  و شـهید  بنیـاد  عـالی  آمـوزش  کـل  اداره معرفـی  با شرایط واجدین : تبصره
 دانشگاه به وزارتخانه دانشجوئی معاونت طریق از وزارتخانه، ایثارگر و هدشا مرکزي ستاد انتقال و نقل کمیسیون

 .شد خواهند معرفی پوشش تحت عالی آموزش مراکز یا ها

 ویـا  رشـته،  تغییـر  بـه  ملـزم  دانشـگاه  خـاص  مـوارد  کمیسیون رأي بنابر که ایثارگري و شاهد دانشجویان:  5 ماده
 نقل کمیسیون توسط شده تعیین ظرفیت غالب در توانند می اند شده کارشناسی یا کاردانی مقاطع به مقطع تقلیل

 سـکونت،  محـل  نزدیـک  هاي دانشگاه به درخواستی رشته براي وزارتخانه ایثارگر و شاهد مرکزي ستاد انتقال و

 بـه  ملـزم  مـوردنظر،  رشـته  بـودن  دارا درصورت دانشجویان این سکونت محل به دانشگاه نزدیکترین .یابند انتقال

 .باشند می دانشجو رشپذی



  و تصـویب  از پـس  و رسـید  تصـویب  بـه  26/7/85تـاریخ  در تبصـره  7 و ماده 5در و مقدمه یک با نامه آئین این
 .گردند می تلقی یکن لم کان آن با مغایر قبلی هاي نامه آئین کلیه نامه، آئین این ابالغ
 زاهدي مهدي محمد دکتر                                                          دهقان حسین دکتر

   فناوري و تحقیقات علوم،ر وزی                                                       جمهور رئیس معاون
                                                                                             ایثارگران وامور شهید بنیاد رئیس و 

 
 فرشیدي محمود مهندس                                              لنکرانی باقري کامران دکتر
 پرورش و آموزش وزیر                             پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر

  

  :40 ماده
و   رشـته   در یـک  ،یکـدیگر  ها و از شهرستانها بهشهرستان  به  تهران  عالی  آموزش  دانشجو از دانشگاهها و موسسات  انتقال

  .  است  و مقصد بالمانع أمبد  دانشگاههاي  شرط موافقت  به ، مقطع  در یک
  :41 ماده

و از )  وشــبانه  از روزانــه  اعــم(  حضــوري  دانشــگاههاي  نـور بــه   پیــام  ، از دانشــگاه روزانــه  بــه  شــبانه  هــاي از دوره  انتقـال 
  بالمـانع  ،مبداء و مقصد  با موافقت ، آن  عکس  به  انتقال  ولی  است  ممنوع  دولتی  دانشگاههاي  به  دولتیغیر   دانشگاههاي

  .  است
   علمی  تأ هی  اعضاي  فرزندان  انتقال
  :42 ماده 

ضـوابط    و ایـن  .گیـرد  می  صورت ، ضوابط ویژه آنها طبق  اشتغال  محل  به  علمی   تأ هیاعضاي   همسر و فرزندان  انتقال 
  . شود می  و ابالغ  و تدوین  تهیه  پزشکی  وآموزش  ، درمان  و بهداشت  وريافن تحقیقات و  علوم،   توسط وزارتین

  از کشور  خارج  ایرانی  اندانشجوی  انتقال
  :43 ماده

  مطـابق   داخـل   عـالی   مـوزش آ  سسـات مؤدانشـگاهها و    از کشور به  خارجدر  تحصیل  به  شاغل  ایرانی  دانشجویان  انتقال 
  و ابـالغ   تصـویب   ریـزي   برنامـه   عـالی   شـوراي 13 28/3/74  مـورخ  229  درجلسـه   گیـرد کـه   مـی   صـورت   اي نامه  ینیآ

  . است شده
  

  :44 ماده
  نیمسـال  از شـروع   قبل  هفته 6  حداقلخود را باذکر مورد،   انتقال  درخواستباید   انتقال  متقاضی  دانشجوي

  . نماید  مبداء تسلیم  دانشگاه  آموزش  اداره  به  یتحصیل
در مهلـت هـاي مقـرر کـه از سـوي اداره امـور آموزشـی         دائـم  دانشجویان می توانند براي دریافت فـرم انتقـال  : توجه

  .به اداره پذیرش و ثبت نام اداره کل آموزش دانشگاه مراجعه نمایند دانشگاه تعیین می گردد
  



  :45 ماده 
  همـراه   خـود رابـه    موافقـت   ،هفتـه   یـک   ظـرف  ،حـداکثر   اسـت   موظـف ،  بـا انتقـال    موافقت  داء در صورتبم  دانشگاه

  قبـل   دو هفتـه   حداقل  ،است  مقصد مکلف  دارد و دانشگاه  مقصد ارسال  دانشگاه  او به  دانشجو و ریز نمرات  درخواست
  . نماید  اعالم أمبد  دانشگاه  نظر خود را به  ،نویسی  نام  از شروع
  : تبصره

  دانشـجو بـا     و ارتبـاط   مقصـد ارسـال    دانشـگاه   مبـداء بـه    دانشجو از دانشگاه  سوابق  کلیه  با انتقال،  موافقت  تأدر صور 
  . شود می  قطعأ مبد  دانشگاه

  :46 ماده
 و شـود  مـی   پذیرفتـه   تر اسـت و یـا بـاال   12آنهـا    نمـرات   دانشـجو کـه    شـده   گذرانده  ، فقط واحدهاي انتقال  در صورت

  احتمـالی   حـذف   در هرحـال .  مقصـد اسـت    دانشـگاه   برعهـده  ، اسـت  12آنهـا کمتـر از     نمرات  که  واحدهائی  پذیرفتن
خـود را در    باقیمانـده   واحـدهاي   گذرانـدن   امکـان   وي  کـه   مجاز است  در حدودي  انتقالی  دانشجوي  درسی  واحدهاي

  . باشد  داشته  لمجاز تحصی  مدت  طول
  : تبصره

از لحـاظ    انتقـالی   دانشـجوي   آموزشـی   و سـوابق   یـا ردي  و  از قبـولی   اعم أمبد  دانشجو در دانشگاه  درسی  نمرات  تمام 
  او محسـوب   کـل   میـانگین   محاسـبه   فقـط در   ،شـده   پذیرفتـه     دروس  و نمـرات   دانشجو ثبت  ، عیناً در کارنامه مشروطی

  . شود می
 30/5/86امین جلسه مـورخ   49مصوب (شاهد وایثارگر  دانشجویان  خاص: 46الحاقی به ماده تبصره

  ):شوراي طرح و برنامه شاهد
  . و باالتر دانشجوي شاهد و ایثارگر انتقالی توسط دانشگاه مقصد الزامی است 10پذیرش کلیه دروس با نمرات 

  :47ماده
  تعـداد واحـدهاي   ، مـدرك   شود و در آن مقصد صادر می  توسط دانشگاه  یانتقال  دانشجوي  از تحصیل  فراغت  مدرك

  آنهـا و سـوابق    نمـرات   ذکـر میـانگین    بـا  ،و مقصـد  أمبـد    در دانشـگاههاي   واحـدها   دانشـجو و مجمـوع    شـده   گذرانده
  . شود دانشجو قید می  تحصیلی

  :48 ماده
  .  مجاز است یکبار  فقط براي  حصیلیت  در هر مقطع ، تحصیل  مدت  دانشجو در طول  انتقال

  
  فصل نهم

  دانشجوي مهمان
  

  :49 ماده
  دانشـگاههاي   توانـد بـا موافقـت    می ،باشدخود   تحصیل  تغییر محل  ناگزیر به ، موقت  صورت  دانشجو به  که  در مواردي

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



  :50 ماده
خـود را در    تحصـیلی  نیمسـال   یک  دانشجو حـداقل ،   که  است  مشروط بر این  ،دانشگاه  دانشجو در یک  شدن  مهمان

  . باشد  مبداء گذرانده  دانشگاه
  :51 ماده

و أ مبـد   بـا نظردانشـگاه    درس  تـک   صـورت   به  یا چند درس  یک  گذراندن  براي  دانشگاه  دانشجو در یک  شدن  مهمان
  .  است  مقصد بالمانع  دانشگاه  موافقت

  :52 ماده
ــته   ــر رش ــجو در ه ــر دانش ــی  ه ــد  م ــک توان ــداکثر ی ــال  ح ــاردانی  در دوره  نیمس ــا  ، ک ــای در   ل دو نیمس

نبایـد تعـداد     الدر هـر حـ  .   کنـد    تحصـیل   مهمـان   صـورت   بـه  ، وقت  طور تمام  به  دانشگاه  در یک ، کارشناسی دوره
یـا چنـد     در یـک ) درس تـک   صـورت   بـه   وچـه   وقـت   تمـام   صـورت   به  چه(  مهمان  صورت  دانشجو به  را که  دروسی
  . تجاوز کند  هر دوره  ي واحدها  کلدرصد  40 از،  است گذرانده دانشگاه

ت هـاي مقـرر کـه از سـوي اداره امـور      در مهلـ  )میهمانی( موقت دانشجویان می توانند براي دریافت فرم انتقال : توجه
  .آموزشی دانشگاه تعیین می گردد به اداره پذیرش و ثبت نام اداره کل آموزش دانشگاه مراجعه نمایند

  
  

  : )معاون آموزشی وزارتخانه متبوع 10/11/86مورخ  19996/2بخشنامه شماره (الحاقی1تبصره
غیـر انتفـاعی، دانشـگاه آزاد اسـالمی، دانشـگاه       -ی غیر دولتـی سسه هاي آموزش عالدانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤ

و آموزشـکده هـاي فنـی و حرفـه اي مجازنـد نسـبت بـه        ) صـرفاً بـراي دوره هـاي نیمسـالی    ( کاربردي  –جامع علمی 
پذیرش دانشجوي مهمان براي دوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا دو نیمسـال و بـراي دوره هـاي کارشناسـی     

درصـد واحـدهاي دوره بـراي دانشـجوي مهمـان       40در ایـن حـال رعایـت سـقف     . تا چهار نیمسال اقدام کنند پیوسته
  .الزامی نیست

  :)معاون آموزشی وزارتخانه متبوع 10/11/86مورخ  19996/2بخشنامه شماره (الحاقی2تبصره
ذکور در تبصـره ا الحـاقی و   سسـه هـاي آمـوزش عـالی مـ     نشگاه پیام نور در دانشگاهها و مؤمهمان شدن دانشجویان دا

  .بالعکس بالمانع است
  : 3تبصره

  ، بایـد بـا اطـالع    وقـت   تمـام   صـورت   بـه   و چـه   درس  تک  صورت  به  واحد دانشجو، چه  انتخاب 
  . مقصد باشد  شرایط دانشگاه  مبداء و طبق  دانشگاه  آموزشی گروه

  
 30/5/86امین جلسه مـورخ   49مصوب (گرشاهد وایثار  دانشجویان  خاص: 52الحاقی به ماده تبصره

  ):شوراي طرح و برنامه شاهد



نیمسـال تحصـیلی ودر دوره کـاردانی و کارشناسـی نـا       4دانشجوي شاهد وایثارگر مـی توانـد دردوره کارشناسـی تـا     
نیمسال تحصیلی ، به طور تمام وقت به صـورت میهمـان تحصـیل کنـد ، مجمـوع دروس میهمـان نبایـد از         2پیوسته تا 

  .کل واحدها تجاوز کند 60%
  :53 ماده

شـود و   مـی   ثبـت  أمبـد   او در دانشـگاه   عینا در کارنامـه  ،گذراند می  دانشگاه  در یک  مهمان  دانشجوي  را که  واحدهایی
  . او منظور خواهد شد  کل  و میانگین  نیمسال  میانگین  آنها در محاسبات  نمرات

  :54 دهما
  . شود صادر می أمبد  توسط دانشگاه  در هر صورت  مهمان  جويدانش  از تحصیل  فراغت  مدرك

  
  
  
  

  فصل دهم
  تغییر رشته

  
  :55 ماده

  گـروه   شـرایط زیـر و موافقـت    بـا داشـتن   ،توانـد  مـی   و کارشناسـی   کـاردانی   در مقطع  تحصیل  دوران  دانشجو در طول 
  : دهد  تغییر رشته  دانشگاه  و همان   یآزمایش  گروه  دیگر در یک  رشته  به  رشته  ذیربط از یک  آموزشی

  . باشد  بالمانع  آموزشی  از نظر مقررات  قبلی  در رشته  متقاضی  تحصیل  ادامه) 1
  . باشد  را گذرانده  دوره  واحدهاي  2/ 3و حداکثر   1/ 6  حداقل) 2
  مـورد تقاضـا درهمـان     و رشـته   در سـهمیه   شده  فرد پذیرفته  ترین  ینیپا  آزمون  از نمره  متقاضی  ورودي  آزمون  نمره) 3

  . کمتر نباشد  سال
  . باشد  داشته جدید را  مورد نیاز در رشته  درسی  واحدهاي  گذراندن  ، امکان مجاز تحصیل  حداکثر مدت  به  با توجه) 4

  :1 تبصره
  موافقـت   و اعـالم   ماده  شرایط این کلیه  عایتتعهد دارند، با ر  خاص  اجرایی  دستگاههاي   به  که  دانشجویانی  تغییر رشته 

  .  ذیربط امکانپذیر است  اجرایی  دستگاه
  :2 تبصره

احـراز شـرایط    بـه   موکـول  ، اسـت  شـده   بینـی   پـیش   آنها شرایط خـاص   در ضوابط گزینش  که  هایی رشته  به  تغییر رشته 
  .  مربوط است

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



  
امـین جلسـه مـورخ     49مصـوب  (شـاهد و ایثـارگر     دانشـجویان   خاص: 5 5الحاقی به ماده  تبصره

  :)شوراي طرح و برنامه شاهد 30/5/86
یان همچنـین اینگونـه دانشـجو    کنـد  مـی   کفایـت   واحـد درسـی   14  حـداقل   شاهد و ایثارگرگذراندن  دانشجویان  براي 

  .  مستثنی می باشند 3درتغییر  رشته از شمول شرط بند 
  :56 ماده

 ،تـر   پائین  مقطع  باالتربه  فقط از مقطع ، صورت  در غیر این. گیرد می  صورت،   سطح  هم  تحصیلی  در مقاطع  تغییر رشته
  .  پذیر است  امکان

  
 30/5/86امین جلسه مـورخ   49مصوب (  شاهد و ایثارگر  دانشجویان  خاص :56تبصره الحاقی به ماده 

  :)شوراي طرح و برنامه شاهد
از  ، نسـبی   شـرایط احـراز رتبـه   بـدون در نظـر گـرفتن     ستاد ، موافقت  توانند در صورت شاهد و ایثارگر می  دانشجویان  

  .دده  تر تغییر رشته  پائین  مقطع  باالتر به  مقطع
  :57 ماده

و کنـد    نویسـی   نـام  جدیـد   در رشـته   فرصت  در اولین  است  ، دانشجو موظف ر رشتهتغیی  با تقاضاي  موافقت  در صورت
  . را ندارد  قبلی  رشته  به  بازگشت  ، دانشجو حق نویسی  از نام  پس

  : تبصره
  شـود و حـق   یم  تلقی  از تغییر رشته  انصراف  منزله  به  معین  جدید در وقت  در رشته  نویسی  نام  دانشجو به  نکردن  اقدام 

  . شود می  سلب  از وي  دوره  تا پایان  تغییر رشته
  :58ماده

شـود و   مـی   سـازي  و معـادل   جدیـد بررسـی    رشـته    آموزشی  در گروه  است  گذرانده  قبلی  دانشجو در رشته  که  دروسی
  داشـته   محتـوایی   اشـتراك  دید،ج  رشته  با دروس   ،آموزشی  گروه  تشخیص  به  شود که می  پذیرفته  از وي  فقط دروسی
  . کمتر نباشد 12نیز از   دروس  از آن  هر یک  باشد و نمره

  :   1تبصره
  نمـرات   ولـی ، شـود  منظـور مـی    کـل   میـانگین   محاسـبه   آنهـا در   و نمـرات   دانشجو ثبت  در کارنامه  شده  پذیرفته  دروس
کـل   چنانچه میـانگین   ، این حال  در. می ماند  دانشجو باقی  کارنامه در  ،در میانگین  احتساب  بدون ، نشده  پذیرفته  دروس

  جدید منظـور   دانشجو دررشته  مشروطی براي  عنوان یک نیمسال  جمعاً به  باشد، 12  او کمتر از  پذیرفته نشده  واحدهاي
  . شود می

  : 2تبصره
مـورد    واحـدهاي   گذرانـدن   امکـان   باشـد کـه    حديدر  ،دانشجو  نشده  پذیرفته  دروس  تعداد واحدهاي  که  در صورتی

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



امـین جلسـه مـورخ     49مصـوب  (گرشـاهد وایثـار    دانشـجویان   خاص: 58الحاقی به ماده 3  تبصره
  ):ه شاهدشوراي طرح و برنام 30/5/86

  . بنا به تشخیص و اعالم ستاد الزامی است 10پذیرش دروس با حداقل نمره  ،در مورد دانشجوي شاهد وایثارگر
   اضطراري  تغییر رشته

  :59 ماده
  گـردد کـه    اي یـا سـانحه    دچـار بیمـاري    ، تحصـیل   در دوران  دانشگاه  آموزشی  شوراي  تشخیص  دانشجو به  چنانچه 

  عضـو از دسـت    نقـص   جداول  را طبق  از آن  حاصل از کارایی  گیري بهره  و یا امکان  رشته  در آن  تحصیل  ادامه  توانایی
از لحـاظ    کـه   آزمایشـی   گـروه   خود در همان  با رشته  متناسب  دیگري  رشته  به   سایر مقررات  تواند با رعایت می ،بدهد
 55  مـاده   شرایط موضـوع   دانشجو از رعایت  حال  در این. دهد  د، تغییررشتهرا دار  نمره  نزدیکترین  ورودي  آزمون  نمره

  . خواهد بود  معاف 57  و ماده )1بند   باستثناي(
  : تبصره

  گـروه   هـاي  ازرشـته   یـک   در هـیچ   تحصـیل   ادامـه   ، توانـایی  عضـو و بیمـاري    نقـص   دالیلی  دانشجو به  که  در مواردي 
  تغییـر رشـته    بـه   نسـبت  ، مسـاله   کامـل   از بررسـی   پـس    دانشـگاه   آموزشـی   کمیسـیون  ،باشد  شتهرا ندا  مربوط  آزمایشی

  . گیرد می  دیگر تصمیم  آزمایشی  در گروه  اي رشته  دانشجو به
 30/5/86امین جلسه مورخ  49مصوب (رشاهد وایثارگ  دانشجویان  خاص: 59الحاقی به ماده   تبصره

  ):هدشوراي طرح و برنامه شا
، مـی توانـد بـه    حصیل در رشـته خـود را نداشـته باشـد    دانشجوي شاهد وایثار گري که به تشخیص ستاد توانایی ادامه ت

در صـورتی کـه   . رشـته دهـد  گروه هاي آزمایشـی تغییـر   رشته اي در سایر وزشی مربوط ویارشته دیگري در گروه آم
عرفـی اداره کـل امـور دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر وزارت       تغییر رشته، منوط به تغییر محل تحصیل باشد، با تأیید و م

  . متبوع، دانشگاه مقصد ملزم به پذیرش دانشجو می باشد
  :60 ماده

ارشــد   اســینکارش هـاي  یــا دوره  و دامپزشــکی  ، داروسـازي  ، دندانپزشــکی عمــومی  پزشـکی   دکتــري  دوره   دانشـجویان 
  دوره  معـادل   واحـدهاي   حـداقل   کـه   در صـورتی ، انـد    شـده   مربـوط منـع    در دوره  از تحصـیل   دالیلـی   بـه   که ، پیوسته

ــده  یــا کارشناســی  کــاردانی   کــه  واحــدهایی  و بااحتســاب  دانشــگاه  آموزشــی  شــوراي  بــا تصــویب ، باشــند  را گذران
  ، در مقـاطع ردیگـ   در گروه  نمرتبط با آ  هاي از رشته  یا یکی  پزشکی  گروه  هاي از رشته  یکی  توانند به اند، می گذرانده
  تحصـیل   ادامـه   بـه  ، جدیـد   در رشته ، شده  گذرانده  واحدهاي  از تطبیق  دهند و پس  تغییر رشته ،  یا کارشناسی  کاردانی
  . بپردازند
  :  تبصره

  آموزشـی   شـوراي  باشـد،   دانشـجویان   گونـه  ایـن   تغییـر رشـته    بـراي   متناسـب   فاقد رشته أ، مبد  دانشگاه  که  در صورتی
  وري ا فنـ  تحقیقـات و   علوم،   وزارت  آموزشی  معاونت  مورد به  حسب ،دانشجو  نظر خود را دایر بر تغییر رشته  دانشگاه



  از دانشـگاههاي   تادانشجو را در یکی ، کند می  اعالم  پزشکی  و آموزش  درمان  ، بهداشت  وزارت  آموزشی  یا معاونت
  . ندنمای  دیگر جایابی

  :61 ماده
  نیمسـال   از شـروع   پـیش   هفتـه  6  ، حـداقل  الزم  مـدارك   خود را همراه  باید درخواست  تغییر رشته  متقاضی
  . نماید  خود تسلیم  تحصیل  محل  دانشگاه  آموزش  اداره  به  تحصیلی

هلـت هـاي مقـرر کـه از سـوي اداره      انتقال دائـم در م  تغییر رشته تؤام با دانشجویان می توانند براي دریافت فرم: توجه
  .امور آموزشی دانشگاه تعیین می گردد به اداره پذیرش و ثبت نام اداره کل آموزش دانشگاه مراجعه نمایند

  
  

  :62 ماده
  ، حداکثر مـدت  دانشجویان گونه   این  براي  حال  در این.  است  بالمانع  کاردانی  مقطع  به  کارشناسی  از مقاطع  تغییر رشته

  از طـول   نیمسـال   از دانشـجو، یـک    شـده   واحد پذیرفتـه  20هر   ازاي  و به  محاسبه  کاردانی  دوره  بر مبناي  مجاز تحصیل
  . شود می  کاسته  وي  تحصیل

  
  فصل یازدهم

  پذیرش واحدهاي درسی

  :63 ماده
  تحصـیلی   هها یـا دیگـر مقـاطع   قـبال در دانشـگا   سراسـري   آزمـون   شـدگان   قبـول   کـه   دروسـی   و پذیرش  سازي  معادل 

  :  است  زیرمجاز  شرح  به  شرایطی  اند با رعایت گذرانده
  . جدید باشد  رشته  ورودي  در آزمون  شرکت  خود مجاز به  تحصیلی  سوابق  به  دانشجو با توجه) 1
  ، درمـان  بهداشـت   ا وزارتیـ   ي ورا فن تحقیقات و  ،  علوم  وزارت  یدأ یمورد ت  تحصیلی آن  و مدارك  دانشگاه قبلی) 2

  . باشد  پزشکی  وآموزش
  )الحاقی (
مفهوم این بند به منزله موسساتی است که از طریق آزمـون سراسـري سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور دانشـجو مـی          

  .پذیرند
  . باشد  ریزي برنامه  عالی  شوراي  مصوب  برنامه  مطابق  قبلی  دانشجو در دانشگاه  تحصیل) 3
  اشـتراك   آموزشـی   گـروه   تشـخیص   جدیـد بـه    رشـته   دانشـجو بـا دروس    شـده   گذرانـده   دروس  آموزشی  حتوايم) 4

  . نباشد  کمتر 12از   از دروس  هر یک  و نمره  داشته  محتوایی
  : 1 تبصره
  . شود انجام می  پذیرنده  ذیربط در دانشگاه  آموزشی  توسط گروههاي  دروس  و پذیرفتن  سازي  معادل

  :2تبصره



  کـل   میـانگین   درمحاسـبه   شـود ولـی   نمـی   محسوب  نیمسال  میانگین  از دانشجو در محاسبه  شده  پذیرفته  دروس  نمرات 
  . خواهد شد  دانشجو محسوب

  : 3تبصره
  تهکاسـ   وي  مجازتحصـیل   از حـداکثر مـدت    تحصیلی  نیمسال  دانشجو یک  شده  پذیرفته  واحد از دروس 20ازاء هر ه ب

  . شود می
امـین جلسـه مـورخ     49مصـوب  (رشـاهد وایثـارگ    دانشـجویان   خاص: 63الحاقی به ماده 4  تبصره

  ): شوراي طرح و برنامه شاهد 30/5/86
  .الزامی است  10در مورد دانشجوي شاهد وایثارگر ،پذیرش دروس با حداقل نمره 

  
  

  فصل دوازدهم
  فراغت از تحصیل

  
  :64 ماده

  را طبـق   پیوسـته  و کارشناسـی   ناپیوسـته   ، کارشناسـی   کـاردانی   هاي از دوره  یکی  درسی  واحدهاي  هکلی  که  دانشجویی
  . شود می  شناخته  دوره آن  التحصیل باشد، فارغ  گذرانده  با موفقیت  نامه  ینیآ  این  مقررات  و بر اساس  مصوب  برنامه

  : 1 تبصره
یـا    دانشـکده   آمـوزش  اداره  دانشـجو توسـط اسـتاد بـه      درسـی   نمـره   آخـرین   که  است  ، روزي از تحصیل  فراغت  تاریخ

  . شود می  تحویل  دانشگاه
  :2 تبصره

  اعـالم   را بـراي   خاصـی  زمـان  ،  در هـر نیمسـال    دارد، هر دانشگاه  ضرورت 24  ماده  دقیق  و رعایت 1  تبصره  به  با توجه 
   .سازد  را فراهم  آن  مقدماتو   تعیین  دانشجویان  از تحصیل  فراغت

  :)معاون آموزشی وزارتخانه متبوع 86/ 25/9مورخ  16897/2بخشنامه شماره : (  65ماده
مـورد    خـود حسـب   تحصـیلی   تـا در رشـته   ،باشـد  12  ، بایـد حـداقل   تحصیل  دوره  دانشجو در پایان  نمرات  کل  میانگین
از نظـر    کمتر باشـد، چنانچـه  12دانشجو از   نمرات  میانگین  که  صورتیدر  .کند  دریافت  یا کارشناسی  کاردانی  مدرك

  قبـول  12کمتـر از    بـا نمـره    را کـه   ازدرسـهایی   واحد درسـی  20تواند حداکثر تا  باشد، می  نداشته  مانعی  تحصیلی  طول
و   انتخـاب   مجـدداً  ،) کارشناسی  در دوره(  تحصیلی نیمسال 2و )  کاردانی  در دوره(  تحصیلی  نیمسال  در یک  است  شده
  بـر نمـرات    عالوه  تکراري  دروس  نمرات  صورت در این. نماید  خود را جبران  کل  را تکرار کند تا میانگین  دروس  آن

  . شود می  او محسوب  نمرات  کل  میانگین  و در محاسبه  دانشجو ثبت  در کارنامه ، قبلی
  :1تبصره



نتوانـد    ازآن  اسـتفاده   رغـم  علـی   کنـد و یـا    اسـتفاده   مـاده   مـذکور در ایـن    یا نخواهد از مقرراتنتواند   که  دانشجویی 
  محـروم   ازتحصـیل  ، اسـت   او کاردانی  تحصیلی  مقطع  که نماید، در صورتی  خود را جبران  نمرات  کل  کمبود میانگین

  و تبصـره  30  مـاده   براسـاس ، باشـد    ارشد پیوسته  شناسییا کار  کارشناسی  در مقطع  که  شود و در صورتی می  و اخراج
  .شود  التحصیل  تر فارغ  ینیپا  مقطع تحصیلی  تواند با اخذ مدرك می  آن

  : 2تبصره
  واحـد درسـی   135از  بـیش   هـا کـه    سایر رشته  ارشد پیوسته  و کارشناسی  داروسازي  عمومی  دکتري  دوره   دانشجویان 

  ادامـه   بـه   و یا مایل ،شوند  منع  از تحصیل  دالیلی  به  که  باشند در صورتی  گذرانده 12  نمرات  میانگین  را با حداقل  دوره
  مربــوط  یــا رشــته  داروســازي در رشــته  کارشناســی  خــود بــا مــدرك  درخواســت  تواننــد حســب نباشــند مــی  تحصــیل

  . شوند  التحصیل فارغ
 30/5/86امین جلسه مـورخ   49مصوب (رشاهد وایثارگ  یاندانشجو  خاص: 65الحاقی به ماده تبصره

  ):شوراي طرح و برنامه شاهد
نیمسال و کارشناسـی   2دانشجوي شاهد وایثارگر می تواند دروس مزبور رادر دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در 

  .نیمسال با رعایت سایر شرایط تکرار نماید  3پیوسته حداکثر در 
  :66 ماده

قـرار    مورد بررسی  ریزي برنامه  عالی  شوراي 339  الی 316  در جلسات  تبصره 48و   ماده 66،  فصل 12در   نامه  نییآ  این
از   دسـته   آن  بـراي  واز تـاریخ تصـویب     رسـید  نهـایی   تصـویب   بـه  14/2/1376  مورخ 339  در جلسه  و سرانجام  گرفت

از .  االجـرا اسـت   الزم شـوند  مـی   عـالی   آموزش  دانشگاهها و موسسات وارد 1376-77 تحصیلی  از سال  که  دانشجویانی
  . شود لغو می  دانشجویان  قبیل  این  براي  مغایر با آن  هاي ها و دستورالعمل ها، بخشنامه نامه  ینیآ  بعد تمام  به  تاریخ  این
 


