
آئین نامه آموزشی دوره هاي کاردانی و کارشناسی

  تعاريف

  در اين آئین نامه تعاريف زير پذيرفته شده است

  :دانشگاه-١

، انه و شبانه، دولیتي و غیر دولتي، روزوزش عالي اعم از آموزشي و پژوھشيبه ھمه دانشگاھھا، مؤسسات آم

  .دانشگاه گفته مي شود

  :دانشكده-٢

  دانشكده بھداشت: مانند. يك دانشگاه است كه در رده خاصي از علوم فعالیت داردزدانشكده واحدي ا

  :گروه آموزشي  -٣

گروه آموزشي واحدي ا زيك دانشكده و يا يك دانشگاه است كه در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس فعالیت 

  بھداشت محیط–مانند گروه بھداشت حرفه ای . دارد

  :گروه برنامه ريزي-٤

منظور از گزوه برنامه ريزي يكي از گروھھاي نه گانه شوراي عالي برنامه ريزي است كه در زارت فرھنگ و آموزش 

  .عالي استقرار دارند

  :گروه آزمايشي-٥

منظور از گروه آزمايشي يكي از گروھھاي آزمايشي سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري 

  .بر حسب رشته ھاس انتخابي به گروھھاي خاص تقسیم مي كنددانشگاھھا است كه دراوطلبان را

  :دوره-٦

دوره به مدت زمان يا مجموعه فعالیتھايیگفته مي شو دكه دانشجو وارد دانشگاه شده در يك رشته خاص تحصیل 

  ...ماننددوره كارداني، دوره كارشناسي و . كرده و در آن دشته فارغ التحصیل مي شود

  :اداره آموزش-٧

منظور از اداره آموزش يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه ھمه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از 

  .قبیل نام نويسي، انتخاب واحد و انجام امتحانات، جمع آموري نمرات و اعالم نتايج را بر عھده دارد



  :استاد-٨

درس چه بصورت نظري يا عملي و يا كارگاھي و كارآموزي بر را در يكھر فردي كه مسئولیت تدريس و اداره كالس

  .عھده دارد استاد نامیده مي شود

  :رشته-٩

علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني و مھندسي، (رشته يكي از شعب فرعي از گروھھاي علمي 

خص و از ديگر موضوعات متمايز است كه از لحاظ موضوع كامالً مش) كاربردي–كشاورزي، ھنر، تربیت معلم و علمي 

درصد كل واحدھا ٣٠، نبايد از دروس مشترك در دو رشته متفاوت. دبوده و حداقل به يك كارايي مشخص مي انجام

  .در ھر دو رشته تجاوز كند

  :گرايش-١٠

زيك اختالف دروس در دو گرايش ا . ھر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايش نامیده مي شود

  .كل واحدھا بیشتر باشد% ٣٠درصد كل واحدھاي رشته كمتر و از ٧رشته نبايد از 

  فصل اول

  شرايط ورود و نام نويسي

  شرايط ورود

  :١ماده 

، كارشناسي ارشد پیوسته و دوره ھاي دكتري )پیوسته و ناپیوسته(شرايط ورود در دوره ھاي كارداني، كارشناسي 

  :دندانپزشكي و دامپزشكي، اعم از دوره ھاي روزانه و شبانه به شرح زير استعمومي پزشكي و داروسازي، 

مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي ، بر -١-١

  مصوبات شوراي عالي انقالب فرھنگي

با توجه به (ج كشور، مورد تأيید وزارت آموزش و پرورش داشتن گواھینامه پايان دوره متوسط ھاز داخل يا خار-٢-١

و يا ) مطابق مصوبات شوراي عالي انقالب فرھنگي(يا برابر آن براي آموزشھاي حوزوي ) نظام جديد آموزش متوسطه

داشتن گواھینامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپیوسته كه حسب مورد به تأيید وزارت فرھنگ و 

  .ش عالي يا وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي رسیده باشدآموز

  پذيرفته شدن در آزمون ورودي-٣-١



سپردن تعھد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شھريه مطابق تعرفه و مقرراتي ك ھاز -٤-١

  .طريق مراجع ذي ربط صادر مي شود

  :نام نويسي

  :٢ماده 

آزمون ورودي، موظف اند در مھلت ھايي كه توسط دانشگاه اعالم مي وشد، براي نام نويسي و پذيرفته شدگان 

عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستین نیمسال تحصیلي پس از اعالم نتايج آزمون . انتخاب واحد مراجعه نمايند

  .انصراف از تحصیل تلقي خواھد شد

  :٣ماده 

كند براي ادامه تحصیل و انتخاب واحد به زماني كه دانشگاه اعالم مينیمسال ، دردانشجو موظف است در ھر

عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطالع و عذر موجه در يك نیمسال بمنزله . اداره آموزش مراجعه كند 

ولي . مسال نداردانصراف از تحصیل است در صورت تأخیر و يا عذر موجه ، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نی

  .آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب مي شود

دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خوددارري از نام نويسي، با داليل مستند، بطور مكتوب در اولین : تبصره

  .ماه بعداز آغاز ھر نیمسال تحصیلي، به اداره آموزش دانشگاه اطالع دھد

  منع تحصیل ھمزمان

  :٤ماده 

دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصیل در بیش ا زيك رشته و در ھر رشته بیش ا زيك گرايش در يك يا 

در صورت تخلف از ادامه تحصیل در يكي از رشته ھاي انتخابي به تشخیص . چند دانشگاه را نخواھد داشت

م مي وشد و دانشجو در اين حال كمیسیوت بررسي موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصیلي وي باطل اعال

موظف است كلیه ھزينه ھاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه ھاي تعیین شده به دانشگاه ذي ربط 

  .بپردازد

  . ، ازشمول اين ماده مستثني ھستند)با استعدادھاي درخشان(دانشجويان ممتاز :تبصره

توسط شواري ھدايت استعدادھاي درخشان در آموزش عالي تعريف دانشجوي ممتاز، و ضوابط اجرايي اين تبصره ، 

  .تعیین وابالغ مي شود

  



  فصل دوم

  نظام آموزشي

  تعريف واحد

  :٥ماده 

  .آموزش در تمام دانشگاھھاي كشور مبتني بر نظام واحدي است

دانشجو در يك در نظام واحدي ، ارزش ھر درس با تعداد واحدھاي آن درس سنجیده مي شود و قبولي يا عدم قبولي 

  .درس، به ھمان درس محدود است

٣٤) يا آزمايشگاھي(ساعت ، عملي ١٧ھر واحد درس، مقدار يا میزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري 

ساعت، در طول يك ٦٨) يا كار در عرصه(ساعت، كارآموزي و كارورزي ٥١) يا عملیات میداني(ساعت، كارگاھي 

در مورد . تدريس مي شودو طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي) تابستانييا دوره (نیمسال تحصیلي 

  .رشته ھايي كه داراي پروژه ھستند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعیین مي شود

  سال تحصیلي

  :٦ماده 

تابستاني است و ھر نیمسال تحصیلي شامل ھر سال تحصیلي مركب از دو نیمسال تحصیلي و عنداللزوم يك دوره 

  .ھفته آموزش است٦ھفته و ھر دوره تابستاني شامل ١٧

  .مدت امتحانات پاياني نیمسال يا پاين دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي شود:تبصره

  حدود اختیارات دانشگاه

  : ٧ماده 

  .برنامه ريزي را اجرا نمايندتمام دانشگاھھا موظفند برنامه ھاي درسي مصوب شووراي عالي

ترتیب دروس به رعايت پیشنیازھا، روش تدريس، و جا به جا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب 

  .منابع بر عھده دانشگاھھاست

  دروس انتخابي

  :٨ماده 



شته را تعیین و به عنوان دانشگاھھا مي توانند در ھر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادي از دروس مرتبط با ر

  .مشروط بر آنكه تعداد واحد ھا از سقف مجاز در ھر رشته تجاوز نكند. دروس اننتخابي به دانشجويان ارائه دھند

  ساعات حل تمرين

  :٩ماده 

٢٠دانشگاھھا مي توانند در صورت لزوم به تشخیص گروه آموزشي، در ھر رشته از دوره ھاي كارشناسي، تا 

ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته، در ١٠ھاي كارداني و كارشناسي ناپیوسته تا ساعت، در دوره

  .طول دوره بیفزايند

  فصل سوم

  واحدھاي درسي و طول مدت تحصیل

  تعداد واحدھا

  :١٠ماده 

  :تعداد واحدھاي درسي الزم براي گذراندن ھر يك از دوره ھاي تحصیلي به شرح زير است

  واحد٧٢تا ٦٨بین : ھاي كارداني دوره -١

  واحد١٣٥تا ١٣٠دوره ھاي كارشناسي پیوسته غیر از رشته ھاي فني و مھندسي ، -٢

  واحد١٤٠تا ١٣٠دوره ھاي كارشناسي پیوسته فني و مھندسي -٣

  واحد٧٠تا ٦٧دوره ھاي كارشناسي ناپیوسته -٤

  واحد١٨٢تا ١٧٢دوره ھاي كارشناسي ارشد پیوسته -٥

  تعداد واحد انتخابي در نیمسال تحصصیلي

  :١١ماده 

  .واحد درسي را انتخاب كند٢٠و حداكثر ١٢ھر دانشجو مي تواند در ھر نیمسال حداقل 

  .واحد معاف است١٢در آخرين نیمسال تحصیلي ، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل : ١تبصره 



تحصیل تنھا يك درس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تأيید در صورتیكه دانشجو براي فراغت از : ٢تبصره 

  .استاد مربوط، مي تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند

باشد مي تواند با نظر دانشگاه در نیمسال ١٧اگر دانشجويي در يك نیمسال میانگین كل نمراتش حداقل : ٣تبصره 

  .را انتخاب كندواحد درسي٢٤حداكثر تا بعد از 

واحد باقي داشته باشد، حتي اگر مشروط باشد، ٢٤در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصیل حداكثر : ٤تبصره 

  .با نظر دانشگاه ، مي تواند تمامي واحدھاي باقي مانده را در يك نیمسال انتخاب كند

  .واحد درسي است٦ه تابستاني حداكثر تعداد واحدھاي انتخابي در دور: ٥تبصره 

  دروس پیشنیاز

  :١٢ماده 

آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاھھا در دوره ھاي كارداني ، كارشناسي و كارشناسي 

ارشد پیوسته در ھمه رشته ھاي تحصیلي كه نمره خامم امتحان آنھا، در آزمون ورودي در يك يا چند درس به 

شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده از حد نصاب معیني كمتر باشد، موظف اند حسب موردنیاز رشته تشخیص 

عالوه بر دروس مندرج در ) پیشنیاز دانشگاھي(دروسي را كه آن دانشگاه تعیین مي كند به عنوان دروش جبراني يا 

  .برنامه مصوب بگذرانند

ه ارائه و زمان تدريس دروس پیشنیاز دانشگاھي بر عھده شوراي تعیین نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحو:١تبصره 

  .آموزشي دانشگاه پذيرنده است

سازمان سنجش و آموزش كشور موظف است پس از اعالم نتايج آزمون ، كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل :٢تبصره 

  .ر دھدبر نمره خام آنھا را در ھر يك از مواد امتحاني در اختیار دانشگاھھاي ذيربط قرا

ارائه دروس پیشنیاز دانشگاھي و چگونگي اجراي آنھا در دانشگاھھا از ھر حیث ، مانند دروس دانشگاھي :٣تبصره 

  .و تابع مقررات آموزش عالي است

كارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پايان نیمسال و ھمچنین در میانگین كل نمرات دانشجو   نمره اين دروس در

  .شود و در مشروطي ، قبولي يا ردي دانشجو تأثیر داردمحاسبه مي 

واحد از دروس پیشنیاز دانشگاھي را گذرانده باشند ٨به حداكثر طول دوره تحصیل دانشجوياني كه حداقل :٤تبصره 

  .يك نیمسال تحصیلي افزوده مي شود

  طول دوره

  :١٣ماده 



سال و در دوره ھاي كارشناسي پیوسته ٣اپیوسته حداكثر مدت مجاز تحصیل در دوره ھاي كارداني و كارشناسي ن

در صورتي كه دانشجو نتواند واحدھاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از . سال است٦

  .دانشگاه مربوط اخراج مي شود

  فصل چھارم

  حضو و غیاب

  حضور در جلسات درس

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به ھر درس الزامي است و ساعات غیبت دانشجو در ھر درس نبايد :١٤ماده 

  .مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غیر اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود١٧/٤از 

ه تشخیص داده شود، آن باشد ولي غیبت او موج١٧/٤در صورتیكه غیبت دانشجو در ھر درس بیش از :١تبصره 

ولي نیمسال . واحد در طول نیمسال براي وي الزامي نیست١٢در اين حال رعايت حد نصاب . درس حذف مي شود

  .مذكور به عنوان يك نیمسال كامل جزو سنوات تحصیلي دانشجو محسوب مي شود

لیل ديگر مجاز نیست و در صورت غیبت در جلسات دو ھفته اول ھر درس، به دلیل حذف و اضافه يا به ھر د:٢تبصره 

  .غیبت مجاز دانشجو محسوب مي شود١٧/٤پیشامد جزو 

  غیبت در امتحان

  :١٥ماده 

غیبت غیر موجه در امتحان ھر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان ھر 

  .درس موجب حذف آن درس مي گردد

  :١٦ماده 

یبت در جلسات درس و در امتحان بر عھده شوراي آموزشششي دانشگاه يا كمیته منتخب تشخیص موجه بودن غ

.آن شورا است

  



  فصل پنجم    

  حذف و اضافه     

  حذف و اضافه

  :١٧ماده 

دانشجو مي تواند در ھر نیمسال تحصیلي فقط در مھلتي كمتر از دو ھفته پي از شروع نیمسال تحصیلي حداكثر دو 

را حذف يا دو درس انتخابي خود راب ا دو درس ديگر جابجا نمايد، مشروط بر آنكه تعداد واحدھاي درس انتخابي خود 

  .انتخابي ويا ز حد مقرر تجاوز نكند

  حذف اضطراري

  :١٨ماده 

ھفته به پايان نیمسال تحصیلي مانده فقط يكي از درسھاي نظري خود راب ا ٥در صورت اضطرار دانشجو مي تواند تا 

مجموع ساعات آن ١٧/٤گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر آنكه اوالُ غیبت دانشجو در آن درس بیش از تأيید 

  .واحد كمتر نشود١٢درس نباشد و ثانیاُ تعداد واحدھاي باقیمانده ويا ز 

  :١٩ماده 

وزشي دانشگاه حذف كلیه درسھاي اخذ شده در يكن يمال تنھا در صورتي مجاز است كه بنا به تشخیص شوراي آم

  .دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد

  .در اين صورت نیمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواھد شد

  فصل ششم

  ارزيابي پیشرفت تحصیلي دانشجو

  معیارھاي ارزيابي

  :٢٠ماده 

ر كالس ، انجام تكالیف درسي و نتايج ارزيابي پیشرفت دانشجو در ھر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت د

  .امتحانات بین نیمسال و پايان نیمسال صورت مي گیرد و استاد ھر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است

  .برگزاري امتحان پايان نیمسال براي ھر درس الزامي است:تبصره



  :٢١ماده 

در ھر درس به صورت عددي بین صفر تا بیست معیار ارزيابي پیشرفت تحصیلي دانشجو نمره درس است و نمرات 

  .تعیین مي شود

  :٢٢ماده 

دانشجويي كه در ھر يك از دروس الزامي مردود مي شود در اولین فرصت . است١٠حداقل نمره قبولي در ھر درس 

محاسبه با اين حال نمرات كلیه دروس اعم از قبولي ورودي در كارنامه دانشجو ثبت و در . ملزم به تكرار آن است

  .میانگین منظور مي شود

اگر دانشجويي در يك درس اختیاري مردود شد به جاي آن درس مي تواند از جداول دروس انتخابي در برنامه :تبصره

  .مصوب درس ديگري را انتخاب كند

  درس ناتمام

  :٢٣ماده 

ر عرصه و دروسي كه در برنامه در موارد استثنايي نمره تمرين دبیري كارآموزي و كارورزي، عملیات صحرايي ، كار د

آموزشي مصوب، توام با پروژه ارائه مي شود در صورتي كه به تشخیص استاد و تأيید گروه آموزشي مربوط، تكمیل 

نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نیمسال بعد . آنھا در طول يك نیمسال تحصیلي میسر نباشد ناتمام تلقي مي گردد

  .به نمره قطعي تبديل گردد

  اعالم نمرات

  :٢٤ماده 

روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره ١٠استاد موظف است گزارش نمره نھايي ھر درس را حداكثر ظرف 

  .آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسلیم نمايد

  :٢٥ماده 

تا دو ھفته پس از اداره آموزش ھر دانشكده يا واحد ذيربط در ھر دانشگاه موظف استن مرات دانشجويان را حداكثر 

برگزاري آخرين امتحان ھر نیمسال و بعد از دسیدذگي به اعتراضات دانشجويان وو رفع اشتباھات احتمالي ، به 

  .آموزش كل دانشگاه تسلیم نمايد

  .نمره پس از اعالم به آموزش كل دانشگاه غیر قابل تغییر است:تبصره

  میانگین نمرات



  :٢٦ماده 

ي میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین كل نمرات او تا پايان آن نیمسال و در در پايان ھر نیمسال تحصیل

  .پايان دوره تحصیلي میانگین كل نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود

براي محاسبه میانگین نمرات تعداد واحدھاي ھر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل : ١تبصره 

بر تعداد كل واحدھاي اخذ ) اعم از ردي يا قبولي(بھا در تمام دروسي كه دانشجو براي آنھا نمره گرفته است ضر

  .شده تقسیم مي شود

نمرات دروسي كه دانشجو در دوره . دوره تابستاني به عنوان نیمسال تحصیلي محسوب نمي شود : ٢تبصره 

به ھمین نحو نمرات دانشجو در . نشجو محسوب مي شودتابستاني مي گذراند تنھا در محاسبه میانگین كل دا

واحد انتخاب مي كند و كسر بودن واحدھا خارج از اراده ا واست نیز مانند دروس ١٢نیمسالي كه الزاماُ كمتر از 

میانگین كل او محاسبه مي شود، ولي آن نیمسال جزو حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب تابستاني در

  .خواھد شد

  شروطيم

  :٢٧ماده 

باشد در غیر اينصورت نام نويسي دانشجو در ١٢میانگین نمرات دانشجو در ھیچ نیمسال تحصیلي نبايد كمتر از 

  :تبصره.نیمسال بعد به صورت مشروط خواھد بود

پرونده ھر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را ھر بار به وي كتباُ اطالع دھد و يك نسخه از آن را در 

با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظھار بي اطالعي دانشجو از اين امر . دانشجو ضبط نمايد

  .مانعي در اجراي مقررات نخواھد بود

  :٢٨ماده 

واحد ١٤دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند جز در آخرين نیمسال تحصیلي حق انتخاب بیش از 

  .ن نیمسال را ندارددرسي در آ

  اخراج دانشجوي مشروط

  :٢٩ماده 

در صورتي كه میانگین نمرات دانشجو در دوره ھاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالي 

يا نیمسال متناوب و در دوره ھاي كارداني و كارشناسي ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلي اعم از متوالي٤يا 

  .باشد در ھر مرحله اي كه باشد از ادامه تحصیل محروم مي شود١٢ر ا زمتناوب ، كمت



  :٣٠ماده 

دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل در دوره كارشناسي محروم مي شود در صورتي 

و در اين واحدھا كه واحدھاي مقطع پايین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز با موفقیت گذرانده باشد و میانگین كل ا

  .نباشد مي توان دبا رعايت ساير ضوابط مربوط مدرك مرسوم مقطع پايین تر را در آن رشته دريافت كند١٢كمتر از 

در صورتي كه رشته تحصیلي دانشجو در مقطع پايین تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب :تبصره

ي مربوط به يكي از رشته ھاي موجود نزديك به رشته تحصیلي خود در باشد، دانشجو مي توان دبا نظر گروه آموزش

واحدھا با رشته جديد و گذراندن مقطع پايین تر در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر تغییر رشته دھد و پس از تطبیق

عھده گروه بديھي است كه تطبیق واحدھا و تعیین دروس كمبود بر . واحدھاي كمبود در آن مقطع فارغ التحصیل شود

  .آموزشي دانشگاه پذيرنده است

  :٣١ماده 

دانشجويي كه به دلیل مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل محروم مي شود در صورت انجام يا لغو تعھداتي كه 

در دوره تحصیل سپرده است مي تواند براي تحصیل مجدد در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در 

  .خود ادامه تحصیل دھدرشته مورد عالقه 

دانشگاه پذيرنده مي تواند واحدھايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده استب ا برنامه رشته جديد تطبیق داده و 

  .طبق ضوابط اين آيین نامه بعضي يا تمام آنھا را بپذيرد

  شمول آيین نامه به دوره كارشناسي ارشد پیوسته

  :٣٢ماده 

تا ١٣٥(ارشد پیوسته در طول تحصیل تا سقف واحدھاي قبل قبول دوره كارشناسي دانشجوي دوره كارشناسي 

تابع مقررات اين آيین نامه است و در دروس تخصصي پروژه و پايان نامه كه در برنامه مصوب باع المت ستاره ) ١٤٠

  .آيین نامه كارشناسي ارشد ناپیوسته خواھد بودع مشخص شده اند تاب

  

  فصل ھفتم

  تحصیلي و انصراف از تحصیلمرخصي 

  مرخصي تحصیلي

  :٣٣ماده 



نیمسال متوالي يا متناوب از ٢كارداني و كارشناسي ناپیوسته براي دانشجو مي تواند در ھر يك از دوره ھاي

  .مرخصي تحصیلي استفاده كند

  .مدت مرخصي تحصیلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در ھر دوره محسوب مي شود:تبصره

  :٣٤ماده 

تقاضاي مرخصي تحصیلي بايد به صورت كتبي حداقل دو ھفته قبل از شروع نام نويسي ھر نیمسال توسط دانشجو 

  .به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تسلیم گردد

اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام مھلت نام نويسي موافقت يا :تبصره

  .وافق تبا درخواست دانشجو را كتباُ به وي ابالغ نمايدعدم م

  انصراف از تحصیل 

  :٣٥ماده 

ترك تحصیل بدون كسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل انصراف از تحصیل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از 

  .تحصیل حق ادامه تحصیل را ندارد

جه مي داند بايد داليل آن را حداقل ي كماه قبل از پايان در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصیل خود را مو:تبصره

در صورت تايید موجه بودن ترك تحصیل توسط دانشگاه آن نیمسال جزو مرخصي . ھمان نیمسال بھدانشگاه ارائه دھد

  .تحصیلي دانشجو محسوب مي شود

  :٣٦ماده 

شخصاُ به اداره آموزش دانشگاه تسلیم دانشجويي كه بخواھد از تحصیل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را 

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

بگیرد پس از انقضاي اين مھلت حكم انصراف از تحصیل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در 

  .آن دوره را ندارد

  .دانشجوي منصرف از تحصیل موظف است به كلیه تعھداتي كه در دوران تحصیل سپرده است عمل كند:١ه تبصر

تحصیل مجدد دانشجوي منصرف از تحصیل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري بر اساس ضوابط :٢تبصره 

  .مربوط است

  مرخصي تحصیلي ھمسر دانشجوي بورسیه و ھمسر كاركنان دولت

  :٣٧ماده 



دانشجويي كه به عنواان ھمسر يكي از كاركنان دولت يا ھمسر يكي از دانشجويان بورسیه به عنوان ھمراه به خارج 

از كشور اعزام مي شود مي توان دبا ارائه حكم مأموريت ھمسر و به تشخیص و تايید شوراي آموزشي دانشگاه 

سال ديگر نیز از مرخصي تحصیلي بدون ٤تا ٠عالوه بر استفاد ھاز میزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصیل

  .احتساب در سنوات بھره مند گردد

  فصل ھشتم

  انتقال

  تعريف انتقال

  :٣٨ماده 

انتقال به معني تغییر محل تحصیل دانشجو ا زيك دانشگاه به دانشگاه ديگر در ھمان رشته و ھمان مقطع تحصیلي 

  .است

  :٣٩ماده 

  :دانشگاھھاي تھران ممنوع است جز در موارد زيرانتقال دانشجو به ھر يك از 

شھادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري ك ھوي به تشخیص مراجع قانوني به عنوان -١

  .كفیل خانواده شناخته شود

گي معلولیت مؤثر دانشجو به نحوي كه به تشخیص شوراي عالي پزشكي به طور مستقل قادر به ادامه زند-٢

  .نباشد

  ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصیل يا اشتغال شوھر در تھران باشد به تیید مراجع ذي ربط-٣

  .ھر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد:١تبصره

اشتغال ضروري است و اگر شغل ھمسر آزاد است براي كارمندان رسمي يا پیماني دولت ارائه حكم : ٢تبصره 

  .گواھي استغال و سكونت او در تھران بايد به تايدد مراجع قانوني يا نیروي انتظامي رسیده باشد

در موارد استثنايي كه دانشگاه تشخیص مي دھد چنانچه محل تحصیل وانشجوي دختر در تھران باشد و :٣تبصره 

موجود نباشد، ) محل تحصیل شوھر(باشد اگر رشته تحصیلي دختر در شھرستان شوه راو نیز در شھرستان دانشجو 

  .شوھر او مي تواند به تھران منتقل شود

به منظور توزيع دانشجويان انتقالي به تھران و جلوگیري از سرگرداني آنان در تعیین محل تحصیل كمیته اي :٤تبصره 

زارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي به نام كمیته انتقال در معاونت دانشجويي وزارتین فرھنگ و آموزش عالي و



تشكیل مي شو داين كمیته مي تواند براي پذيرش دانشجوي انتقالي در ھر يك از دانشگاھھاي تھران سھمیه تعیین 

  .كرده و دانشجويان انتقالي را مطابق سھمیه جابجا كند

  :٤٠ماده 

لي تھران به شھرستانھا و از شھرستانھا به يكديگر در يك رشته و انتقال دانشجو از دانشگاھا و مؤسسات آموزش عا

  .در يك مقطع به شرط موافقت دانشگاھھاي مبدأ و مقصد بالمانع است

  :٤١ماده 

و از ) اعم از روزانه و شبانه(انتقال از دوره ھاي شبانه به روزانه از دانشگاه پیام نور به دانشگاھھاي حضوري 

ه دانشگاھھاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبدأ و مقصد دانشگاھھاي غیر دولتي ب

  .بالمانع است

  انتقال فرزندان اعضاي ھیأت علمي

  :٤٢ماده 

و اين ضوابط . انتقال ھمسر و فرزندان اعضاي ھیأت علمي به محل اشتغال آنھا طبق ضوابط ويژه صورت مي گیرد

  .بھداشت، درمان و آموزش پزشكي تھیه و تدوين و ابالغ مي شودتوسط وزارتین فرھنگ و آموزش عالي و

  انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور

  :٤٣ماده 

انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصیل در خارج از كشور به دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي داخل مطابق 

شوراي عالي برنامه ريزي تصويب و ابالغ شده ٢٨/٣/١٣٧٤مورخ ٢٢٩آيین نامه اي صورت مي يرد كه در جلسه 

  )٣ضمیمه . (است

  :٤٤ماده 

ھفته قبل از شروع نیمسال تحصیلي به ٦دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را با ذكر مورد حداقل 

  .اداره آموزش دانشگاه مبدأتسلیم نمايد

  :٤٥ماده 

ف است حداكثر ظرف مدت يك ھفته موافقت خود را ھمراه با درخواست دانشگاه مبدأ د رصورت موافق تبا انتقال موظ

و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو ھفته قبل از شروع نام .دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد

  .نويسي نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعالم نمايد



و از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با در صورت موافق تبا انتقال كلیه سوابق دانشج:تبصره

  .دانشگاه مبدأ قطع مي شود

  :٤٦ماده 

و يا باالتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن ١٢در صورت انتقال فقط واحدھاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنھا 

در ھر حال حذف احتمالي واحدھاي درسي . ستاست بر عھده دانشگاه مقصد ا١٢واحدھايي كه نمره آنھا كمتر از 

دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدھاي باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل 

  .داشته باشد

تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از :تبصره

لحاظ مشروطي عیناً در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده فقط در محاسبه میانین كل او محسوب 

  .مي شود

  :٤٧ماده 

مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن مدرك تعداد واحدھاي 

مبدأ و مقصد با ذكر میانگین نمرات آنھا و سوابق تحصیلي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدھا در دانشگاھھاي 

  .دانشجو قید مي شود

  :٤٨ماده 

  .انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در ھر مقطع تحصیلي فقط يك بار مجاز است

  فصل نھم

  دانشجوي مھمان

  :٤٩ماده 

تواند با موافقت دانشگاھھاي مبدأ و در مواردي كه دانشجو به طور موقت ناگزير به تغییر محل تحصیل خود باشد، مي 

  .مقصد به عنوان دانشجوي مھمان به طور موقت براي مدت معین محل تحصیل خود را تغییر دھد

  :٥٠ماده 

مھمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نیمسال تحصیلي خود را در 

  .دانشگاه مبدأ گذرانده باشد

  :٥١ماده 



ن شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تك درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت مھما

  .دانشگاه مقصد بالمانع است

  :٥٢ماده 

ھر دانشجو در ھر رشته مي تواند حداكثر يك نیمسال در دوره كارداني، يا دو نیمسال در دوره كارشناسي در يك 

در ھر حال نبايد تعداد دروسي را كھد انشجو به صورت . به صورت مھمان تحصیل كنددانشگاه به طور تمام وقت

درصد كل ٤٠در يك يا چند دانشگاه گذرانده است از ) چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس(مھمان 

  .واحدھاي دوره تجاوز كند

قت بايد بااطالع گروه آموزشي دانشگاه مبدأ انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام و:تبصره

  .و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد

  :٥٣ماده 

واحدھايي را كه دانشجوي مھمان در يك دانشگاه مي گذراند عیناً در كارنامه و در دانشگاه مبدأ ثبت مي شود و 

  .نمرات آنھا در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین كل او منظور خواھد شد

  :٥٤ماده 

  .مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي مھمان در ھر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر مي شود

  

  فصل دھم

  تغییر رشته

  :٥٥ماده 

دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع كارداني و كارشناسي مي توان دبا داشتن شرايط زير و موافقت گروه 

  :آزمايشي و ھمان دانشگاه تغییر رشته دھدآموزشي ذي ربط ا زيك رشته به رشته ديگر در يك گروه 

  .ادامه حصیل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد-١

  .واحدھاي دوره را گذرانده باشد٣/٢و حداكثر ٦/١حداقل -٢

تقاضا در ھمان نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايین ترين فرد پذيرفته شده در سھمیه و رشته مورد -٣

  .سال كمتر نباشد



  .با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصیل امكان گذراندن واحدھاي درسي موردنیاز در رشته جديد را داشته باشد-٤

تغییر رشته دانشجوياني كه به دستگاھھاي اجرايي خاص تعھد دارند، با رعايت كلیه شرايط اين ماده و :١تبصره 

  .يي ذي ربط امكان پذير استاعالم موافقت دستگاه اجرا

تغییر رشته به رشته ھايي كه در ضوابط گزينش آنھا شرايط خاص پیش بیني شده است موكول به احراز :٢تبصره 

  .شرايط مربوط است

  .دانشجو در ھر يك از مقاطع تحصیلي تنھا يك بار مي تواند تغییر رشته دھد:٣تبصره 

  :٥٦ماده 

سطح صورت مي گیرد در غیر اين صورت فقط از مقطع باالتر به مقطع پايین تر تغییر رشته در مقاطع تحصیلي ھم 

  .امكان پذير است

  :٥٧ماده 

در صوتر موافق تبا تقاضاي تغییر رشته دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جديد نام نويسي كند و پس از 

  .نام نويسي دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد

نكردن دانشجو به نام نويسي در رشته جديد در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقي مي اقدام:تبصره

  .شود و حق تغییر ررشته تا پايان دوره ازو ي سلب مي شود

  :٥٨ماده 

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

ازو ي پذيرفته مي شو دكه به تشخیص گروه آموزشي با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته فقط دروسي

  .كمتر نباشد١٢باشد و نمره ھر يك از آن دروس نیز از 

دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنھا در محاسبه میانگین كل منظور مي شود ولي :١تبصره 

ه بدون احتساب در میانگین در كارنامه دانشجو باقي مي ماند در اين حال چنانچه میانگین نمرات دروس پذيرفته نشد

باشد جمعاً به عنوان يك نیمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد ١٢كل واحدھاي پذيرفته نشده او كمتر از 

  .منظور مي شود

ر حدي باشد كه امكان گذراندن واحدھاي مورد در صورتي كه تعداد واحدھاي دروس پذيرفته نشده دانشجو د:٢تبصره 

  .نیاز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصیل از وي سلب كند با تقاضاي تغییر رشته او موافقت نمي شود

  تغییر رشته الزامي



  :٥٩ماده 

نايي چنانچه دانشجو به تشخیص شوراي آموزشي دانشگاه در دوران تحصیل دچار بیماري يا سانحه اي گردد كه توا

ادامه تحصیل در آن رشته و يا امكان بھره گیري از كارايي حاصل از آن طبق جداول نقص عضو از دست بدھد مي توان 

دبا رعايت ساير مقررات به رشته ديگري متناسب با رشته خود در ھمان گروه آزمايشي ك ھاز لحاظ نمره آزمون 

باستثناي بند (٥٥حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده ورودي نزديكترين نمره را دارد تغییر رشته دھد در اين

  .معاف خواھد بود٥٧و ماده ) ١

در مواردي كه دانشجو به داليل نقص عضو و بیماري توانايي ادامه تحصیل در ھیچ يك از رشته ھاي گروه :تبصره

ه نسبت ھب تغییر رشته آزمايشي مربوط را نداشته باشد كمیسیون آموزشي دانشگاه پس از بررسي كامل مسأل

  .دانشجو به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر تصمیم مي گیرد

  :٦٠ماده 

دانشجويان دوره دكتري پزشكي عمومي دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي يا دوره ھاي كارشناسي ارشد 

معادل دوره كارداني يا پیوسته كه به داليلي از تحصیل در دوره مربوط منع شده اند در صورتي كه حداقل واحدھاي 

كارشناسي را گذرانده باشند با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه و با احتساب واحدھايي كه گذرانده اند مي توانند 

به يكي از رشته ھاي گروه پزشكي يا يكي از رشته ھاي مرتبط با آن در گروه ديگر در مقاطع كارداني يا كارشناسي 

  .ق واحدھاي گذرانده شده در رشته جديد به ادامه تحصیل بپردازندتغیییر رشته دھند و پس از تطبی

در صورتي كه دانشگاه مبدأ فاقد رشته تناسب براي تغییر رشته اين گونه دانشجويان باشد شوراي آموزشي :تبصره

يا دانشگاه نظر خود را داير بر تغییر رشته دانشجو حسب مورد به معاونت آموزشي وزارت فرھنگ و آموزش عالي 

معاونت آموزشي وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي كند تا دانشجو را در يكي از دانشگاھھاي ديگر 

  .جابجا نمايند

  :٦١ماده 

ھفته پیش از شروع نیمسال تحصیلي به ٦متقاضي تغییر رشته بايد درخواست خود را ھمراه مدارك الزم حداقل 

  .خود تسلیم نمايداداره آموزش دانشگاه در محل تحصیل 

  :٦٢ماده 

در اين حال براي اين گونه دانشجويان حداكثر مدت . تغییر رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كارداني بالمانع است

واحد پذيرفته شده از دانشجو يك نیمسال از طول ٢٠مجاز تحصیل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي ھر 

  .تحصیل وي كاسته مي شود



  يازدھمفصل 

  پذيرش واحدھاي درسي

  :٦٣ماده 

معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون سراسري قبالً در دانشگاھھا يا ديگر مقاطع تحصیلي گذرانده 

  :اندب ا رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است

  .باشددانشجو با توجه به سوابق تحصیلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد -١

دانشگاه قبلي و مدرك تحصیلي آن مورد تأيید وزارت فرھنگ و آموزش عالي يا وزارت بھداشت، درمان و آموزش -٢

  .پزشكي باشد

  .تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد-٣

يد به تشخیص گروه آموزشي اشتراك محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جد-٤

  .كمتر نباشد١٢محتوايي داشته و نمره ھر يك از دروس از 

  .معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروھھاي آموزشي ذي ربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود:١تبصره 

ود ولي در محاسبه نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمي ش:٢تبصره 

  .میانگین كل دانشجو محسوب خواھدش د

واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نیمسال تحصیلي از حداكثر مدت مجاز تحصیل وي ٢٠به ازاء ھر :٣تبصره 

  .كاسته مي شود

  فصل دوازدھم

  فراغت از تحصیل

  :٦٤ماده 

كارشناسي ناپیوسته و كارشناسي پیوتسه را دانشجويي كه كلیه واحدھاي درسي يكي از دوره ھاي كارداني ، 

طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات اين آيین نام ھبا موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دروه شناخته مي 

  .شود

تاريخ فراغت از تحصیل روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط ستاد به اداره آموزش دانشكده يا :١تبصره 

  .يل مي شوددانشگاه تحو



ضرورت دارد ھر دانشگاه در ھر نیمسال زمان خاصي را براي ٢٤و رعايت دقیق ماده ١با توجه به تبصره :٢تبصره

  .اعالم فراغت از تحصیل دانشجويان تعیین و مقدمات آن را فراھم سازد

  :٦٥ماده 

تحصیلي خود حسب مورد مدرك باشد و در رشته١٢میانگین كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصیل بايد حداقل 

كمتر باشدچنانچه از نظر طول ١٢در صورتي كه میانگین نمرات دانشجو از . كارداني يا كارشناسي دريافت كند

قبول شده ١٢واحد درسي از درسھايي را كه با نمره كمتر از ٢٠تحصیل مانعي نداشته باشد مي توان د حداكثر تا 

مجدداً امنتخاب و آن ) در دوره كارشناسي(نیمسال تحصیلي ٢و ) وره كاردانيدر د( است در يك نیمسال تحصیلي 

  .درس را تكرار كند و میانگین كل خود راجبران نمايد

در اين صورت نمرات دروس تكراري عالوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین كل نمرات او 

  .محسوب مي شود

نتواند يا نخواھد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا علي رغم استفاده از آن نتواند دانشجويي كه:١تبصره 

كمبود میانگین كل نمرات خود راج بران نمايد در وصرتي كه مقطع تحصیلي او كارداني است از تحصیل محروم و اخراج 

و تبصره آن ٣٠باشد بر اساس ماده مي شود و در صورتي كه در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد پیوسته 

  .مي تواند به اخذ مدرك مقطع تحصیلي پايین تر فارغ التحصیل شود

١٣٥دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازي و كارشناسي ارشد پیوسته ساير رشته ھاك ه بیش از :٢تبصره 

سب درخواست خود با مدرك گذرانده باشند مي توانند ح١٢واحد دروسي دوره راب ا حداقل میانگین نمرات 

  .كارشناسي در رشته داروسازي يا رشته مربوط فارغ التحصیل شوند

  :٦٦ماده 

شوراي عالي برنامه ريزي مورد بررسي ٣٣٩الي ٣١٦تبصره در جلسات ٤٨ماده و ٦٦فصل و ١٢اين آيین نامه در 

د و از تاريخ تصويب براي آن دسته از به تصويب نھايي رسی١٤/٢/١٣٧٦مورخ ٣٣٩قرار گرفت و سرانجام در جلسه 

وارد دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالي مي شوند الزم االجرا است ١٣٧٦-٧٧دانشجوياني ك ھاز سال تحصیلي 

و از اين تاريخ به بعد تمام آيین نامه ھا ، بخشنامه ھا و دستورالعملھاي مغاير با آن براي اين قبیل دانشجويان لغو 

  مي شود


