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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 آئين نامه آموزشی دوره های

 کاردانی ، کارشناسی ناپيوسته و کارشناسی پيوسته

  :مقدمه

 6711سال از اجرای آئين نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ماه  1بيش از 

بود تا نقاط ضعف و قوت  ( می گذرد و اين مدت، فرصت کافی606شورای عالی برنامه ريزی )نشريه 

  .آن بررسی و مورد توجه قرار گيرد

براين اساس کميسيون تدوين آئين نامه ها مأموريت يافت، تا با استفاده از نظرات دانشگاهها و کارشناسان 

مسايل آموزشی خصوصاً معاونين آموزشی دانشگاهها، آئين نامه مزبور را بررسی نموده و برخی از 

  .تجديدنظر و اشکاالت آنرا برطرف نمايد موارد را اصالح و

اين کار صورت گرفت و آئين نامه جديد تدوين و جهت تصويب نهايی به شورای عالی برنامه ريزی 

خود آنرا بررسی و اصالح و  771الی  761پيشنهاد شد و شورای عالی برنامه ريزی نيز طی جلسات 

  .متن پيوست جهت اجرا ابالغ می شود به تصويب نهايی رسانيد که بصورت 771سپس در جلسه 

اين آئين نامه ، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی مصوب حاکم بر آموزش عالی در مقاطع کاردانی، 

کارشناسی ناپيوسته و کارشناسی پيوسته است که با هدف ايجاد هماهنگی در فعاليت های آموزشی 

  .فته استدانشگاهها و به منظور ارتقای کيفيت آموزشی تدوين يا

لکن آنچه در نيل به اين هدفها اهميت بسيار دارد، نحوه اجرا و بکار بستن دقيق ضوابطی است که در آئين 

نامه پيش بينی شده است و اين مقصود فقط با هماهنگی مسئوالن اجرايی و دانشگاهها، و همکاری استادان 

  .و دانشجويان متعهد حاصل نخواهد شد

ری و هماهنگی وتوجيه و تبيين اين موضوع ، تذکر چند نکته ضروری به نظر می با اميد تحقق اين همکا

  .رسد

در اين آئين نامه ، تنها به ذکر اصول اکتفا شده است. آنجا که ساکت است تصميم گيری برعهده  .6

شورای آموزشی دانشگاه می باشد لکن تغيير اصول و يا تفسيری مغاير با اصول آئين نامه ، مجاز 

نيست و اگر ابهامی در عبارات مشاهده شود و رفع آن برعهده کميسيون تدوين آئين نامه های 

  .شورای عالی برنامه ريزی است

مسئوليت اجرای اين آئين نامه برعهده دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دانشگاهها،  .2

مجتمع های دانشگاهی، مراکز آموزش عالی، دانشکده ها و ديگر انواع واحدهای آموزش عالی 

آموزش پزشکی  وابسته و تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و

  .است



مسئوالن اجرايی ، اساتيد راهنما، مدرسان و دانشجويان، ملزم به رعايت و اجرای اين آئين نامه  .7

هستند. هرعملی که خالف اين آئين نامه در جايی صورت گيرد از درجه اعتبار ساقط است و آن 

  .عمل به هيچ وجه در جای ديگر قابل استناد نخواهد بود

اهها، دانشجويان را از آغاز تحصيل با مواد اين آئين نامه آشنا سازند و به هنگام الزم است دانشگ .4

نام نويسی در نخستين نيمسال تحصيلی و ابتدای هر سال تحصيلی ، اهم مواد آن را در اختيار 

  .دانشجويان قرار دهند

سی و آشنايی کامل دانشگاهها موظفند با تعيين استاد راهنما، دانشجويان را در انتخاب واحدهای در .5

با اصول اين آئين نامه ياری دهند. و ترتيبی برقرار سازند که انتخاب درس دانشجويان با مشورت 

و تائيد استاد راهنما صورت گيرد. و استادان راهنما موظف باشند هر نکته ای را که در بهبود 

  .ندوضع تحصيلی و کشف ذوق علمی دانشجويان مؤثر است به آنان يادآوری نماي

استادان و دانشگاهها بايد نهايت دقت و توجه را در تصحيح اوراق امتحانی دانشجويان مبذول  .1

دارند و در مهلت مقرر در آئين نامه ، نمرات نهايی امتحانات دانشجويان را به آموزش تحويل 

احتماالً نمايند. چه بی توجهی به اين مهم، بخش قابل توجهی از آئين نامه آموزشی را معطل گذاشته 

  .موجب تضييع حقوق دانشجويان خواهد شد

چنانچه استادان محترم و مسئوالن آموزشی آگاهند در برنامه های آموزشی مصوب شورای عالی  .3

برنامه ريزی ، ريز مواد و محتوای بسياری از دروس پايه و بعضی از دروس اصلی برای چندين 

گروه آموزشی مشترک است. مثل محتوای از يک يا چند  رشته يا گرايش تحصيلی هم خانواده

که برای تمام رشته های فنی و مهندسی ، رياضی، فيزيک، کامپيوتر و آمار يکسان  2و 6رياضي

است، الزم است مسئوالن آموزشی دانشگاهها با مشورت بخش کامپيوتر به اين دروس مشترک کد 

سيم نمايند تا از امکانات واحد اختصاص دهند و دانشجويان را به طور مساوی در کالسها تق

  .آموزشی به نحو بهتر ، بيشتر و به طور بهينه استفاده شود

کليه دانشگاهها ملزم به اجرای دقيق و کامل برنامه های آموزشی مصوب شورای عالی برنامه  .8

ريزی می باشند و هيچ تغييری در عنوانها، تعداد و محتوای دروس و تغيير رشته پيشنياز مجاز 

انچه استادان و گروههای آموزشی در اين گونه موارد نظری داشته باشند می توانند نظر نيست. چن

  .خود را در اين زمينه به شورای عالی برنامه ريزی پيشنهاد دهند

در حاليکه نياز کشور به نيروی انسانی متخصص و آزموده بسيار زياد ولی امکانات آموزش عالی  .1

اهها است که از امکانات آموزشی حداکثر استفاده را به عمل در کشور محدود است، برعهده دانشگ

آورند تا بياری خداوند متعال در آينده شاهد شکوفايی فرهنگ و رشد کيفی آموزش عالی در سطح 

  .کشور اسالمی خود باشيم

در پايان وزارت فرهنگ و آموزش عالی اميدوار است با تصويب و ابالغ اين آئين نامه بسياری از 

ت دانشگاهها از لحاظ مقررات آموزشی برطرف شود. با اين اميد نظرات مجريان، استادان و دست مشکال

اندرکاران آموزش عالی در خصوص نتايج حاصل از اجرای اين آئين نامه ، می تواند در جريان 

  .تجديدنظرهای بعدی مورد استفاده و استناد قرار گيرد

  دکتر سيدمحمدرضا هاشمی گلپايگانی

  فرهنگ و آموزش عالی وزير

  و رئيس شورای عالی برنامه ريزی



 

 

 بازگشت به باال

  تـعـاريـف

  «در اين آئين نامه تعاريف زير پذيرفته شده است»

به همه دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی ، روزانه و  : دانشگاه .6

  .گفته می شود« دانشگاه»شبانه دولتی و غير دولتی، 

ارد. دانشکده واحدی کوچکتر از يک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعاليت د : دانشکده .2

  .مانند دانشکده علوم، دانشکده برق، دانشکده الهيات و نظاير آن

گروه آموزشی واحدی از يک دانشکده و يا يک دانشگاه است که در يک رشته  : گروه آموزشی .7

  .خاص يا چند رشته متجانس فعاليت دارد. مانند: گروه رياضی، گروه معارف اسالمی و نظاير آن

از گروه برنامه ريزی يکی از گروههای نه گانه شورای عالی برنامه  منظور : گروه برنامه ريزی .4

  .ريزی است که در وزارت فرهنگ و آموزش عالی استقرار دارند

منظوراز گروه آزمايشی يکی از گروههای آزمايشی سازمان سنجش کشور در  : گروه آزمايشی .5

ای انتخابی به گروههای امتحانات سراسری دانشگاهها است، که داوطلبان را بر حسب رشته ه

  .خاص تقسيم می کند

منظور از دوره در نظام آموزش عالی ، مدت زمانی است که دانشجو وارد دانشگاه شده و  :دوره .1

در يک رشته خاص تحصيل می کند و در آن رشته فارغ التحصيل می شود. مانند دوره کاردانی، 

  ...دوره کارشناسی و

موزش ، يک واحد اداری در يک دانشکده يا دانشگاه است که منظور از اداره آ :اداره آموزش .3

همه امور آموزشی مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع 

  .آوری نمرات و اعالم نتايج را بر عهده دارد

هده دارد هرعضوهيأت علمی که مسئوليت تدريس دروس نظری ياعملی را دردانشگاه برع : استاد .8

  .استاد ناميده ميشود

رشته يکی از شعب فرعی از گروههای علمی)علوم پزشکی ، علوم انسانی ، علوم پايه،  : رشته .1

کاربردی( است که از لحاظ موضوع  -فنی و مهندسی، کشاورزی ، هنر، تربيت معلم و علمی

ص می انجامد. کامالً مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يک کارآيی مشخ

  .درصد کل واحدها در هر دو رشته تجاوز کند 70دروس مشترک در دو رشته متفاوت نبايد از 

هر يک از شعب يک رشته که ناظر بر يک تخصص باشد، گرايش ناميده می  : گرايش .60

درصد کل واحدهای رشته کمتر و از  3شود. اختالف دروس در دو گرايش از يک رشته نبايد از 

  .ل واحدها بيشتر باشددرصد ک 70

اين تعاريف که عموماً به تصويب مراجع ذی ربط رسيده است مورد تائيد شورای عالی برنامه ريزی  *

  .است بنابراين جزو الينفک اين آئين نامه است و هر نوع تغيير يا تفسير مغاير با آن مجاز نيست

 بازگشت به باال
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  فصل اول

  شرايط ورود و نام نويسی

  شرايط ورود

  : 1ماده

کارشناسی )پيوسته و ناپيوسته(، کارشناسی ارشد پيوسته و دوره های  شرايط ورود در دوره های کاردانی،

دکتری عمومی پزشکی ، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی ، اعم از دوره های روزانه و شبانه به 

  :شرح زير است

مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاری کشور و داشتن شرايط عمومی ورود به آموزش  : 

  .لی، برابر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگیعا

داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج کشور ، مورد تائيد وزارت آموزش و پرورش)  : 

با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه( يا برابر آن برای آموزشهای حوزوی)مطابق مصوبات شورای 

هينامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپيوسته که عالی انقالب فرهنگی( و يا داشتن گوا

حسب مورد به تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالی يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسيده 

  .باشد

  .پذيرفته شدن در آزمون ورودی : 

سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و  : 

  .مقرراتی که از طريق مراجع ذی ربط صادر می شود

  نام نويسی

  :2ماده

پذيرفته شدگان آزمون ورودی ، موظفند در مهلت هايی که توسط دانشگاه اعالم می شود، برای نام نويسی 

راجعه نمايند. عدم مراجعه برای نام نويسی در نخستين نيمسال تحصيلی پس از اعالم و انتخاب واحد م

  .نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقی خواهد شد

  :3ماده

دانشجو موظف است در هر نيمسال ، در زمانی که دانشگاه اعالم می کند، برای ادامه تحصيل و انتخاب 

مراجعه دانشجو برای نام نويسی بدون اطالع و عذر موجه، در واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم 
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يک نيمسال ، بمنزله انصراف از تحصيل است. در صورت تاخير و يا عذر موجه، حق انتخاب واحد و 

  .ادامه تحصيل را در آن نيمسال ندارد. ولی آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وی محسوب می شود

  : تبصره

موجه خود را در خودداری از نام نويسی ، با داليل مستند، بطور مکتوب در دانشجو موظف است عذر 

  .اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلی، به اداره آموزش دانشگاه اطالع دهد

  :منع تحصيل همزمان

  :4ماده

دانشجو در يک زمان حق نام نويسی و ادامه تحصيل در بيش از يک رشته و در هر رشته بيش از يک 

گرايش در يک يا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف، ازادامه تحصيل در يکی از رشته های 

انتخابی به تشخيص کميسيون بررسی موارد خاص وزارتخانه محروم و سوابق تحصيلی وی باطل اعالم 

ق تعرفه می شود و دانشجو در اين حال موظف است کليه هزينه های مربوط به رشته حذف شده را مطاب

  .های تعيين شده به دانشگاه ذی ربط بپردازد

  : تبصره

تعريف دانشجوی ممتاز، و  .دانشجويان ممتاز )استعدادهای درخشان( ، از شمول اين ماده مستثنی هستند

ضوابط اجرايی اين تبصره، توسط شورای هدايت استعدادهای درخشان در آموزش عالی تعيين و ابالغ می 

  .شود

 بازگشت به باال
 

 

  فصل دوم

  نظام آموزشی

  تعريف واحد درسی

  :5ماده 

در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد  .دی استآموزش در تمام دانشگاههای کشور مبنی بر نظام واح

واحدهای آن درس سنجيده می شود و قبولی يا عدم قبولی دانشجو در يک درس ، به همان درس محدود 

ساعت ، عملی )يا  63هر واحد درس، مقدار يا ميزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری  .است

  ساعت، کارگاهی 74آزمايشگاهی( 

ساعت، در طول يک  18ساعت، کارآموزی و کارورزی )يا کار در عرصه(  56يا عمليات ميدانی( )
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نيمسال تحصيلی)يا دوره تابستانی( و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ريزی تدريس می شود. در 

مربوط مورد رشته هايی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن ، توسط استاد 

  .تعيين می شود

  سال تحصيلی

  : 6ماده

هر سال تحصيلی مرکب از دو نيمسال تحصيلی و عنداللزوم که دوره تابستانی است و هر نيمسال تحصيلی 

  .هفته آموزش است 1هفته و هر دوره تابستانی شامل  63شامل تحصيلی شامل 

  :تبصره

  .نی جزو مدت آموزش محسوب نمی شودمدت امتحانات پايانی نيمسال يا پايان دوره تابستا

  حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

  :7ماده

ترتيب  .تمام دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ريزی را اجرا نمايند

دروس با رعايت پيشنيازها، روش تدريس، و جا به جا کردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يک درس 

  .و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها است

  دروس انتخابی

  :8ماده

دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخيص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را تعيين و 

وس انتخابی به دانشجويان ارائه دهند. مشروط بر آنکه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر به عنوان در

  .رشته تجاوز نکند

  ساعات حل تمرين

  :3ماده

دانشگاهها می توانند ، در صورت لزوم ، به تشخيص گروه آموزشی، در هر رشته از دوره های 

ساعت به عنوان حل تمرين  60سی ناپيوسته تا ساعت، در دوره های کاردانی و کارشنا 20کارشناسی ، تا 

  .به ساعات تدريس رشته، در طول دوره بيفزايند

 بازگشت به باال
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  فصل سوم

  واحدهای درسی و طول مدت تحصيل

  تعداد واحدها

  :11ماده 

  : تعداد واحدهای درسی الزم برای گذراندن هر يک از دوره های تحصيلی به شرح زير است

  واحد 32تا  18دوره های کاردانی : بين 

  واحد 675تا  670دوره های کارشناسی پيوسته غير از رشته های فنی مهندسی : 

  واحد 30تا  13های کارشناسی ناپيوسته:  دوره

  واحد 682تا  632دوره های کارشناسی ارشد پيوسته: 

  : 11ماده

  .واحد درسی را انتخاب کند 20و حداکثر  62هر دانشجو می تواند در هر نيمسال تحصيلی حداقل 

  :1تبصره 

  .حد معاف استوا 62در آخرين نيمسال تحصيلی ، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 

  :2تبصره 

در صورتيکه دانشجو برای فراغت از تحصيل تنها يک درس باقيمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تائيد 

  .استاد مربوط ، می تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفی به استاد بگذراند

  :3تبصره 

باشد می تواند با نظر دانشگاه در نيمسال بعد  63اگر دانشجويی در يک نيمسال ميانگين کل نمراتش حداقل 

  .واحد درسی را انتخاب کند 24حداکثر تا 

  :4تبصره 

 واحد باقی داشته باشد. حتی اگر مشروط باشد، 24در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصيل حداکثر 

  .تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در يک نيمسال انتخاب کند، می با نظر دانشگاه

  :5تبصره



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

  دروس پيشنياز

  :12ماده 

آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های کاردانی، کارشناسی و 

کارشناسی ارشد پيوسته در همه رشته های تحصيلی که نمره خام امتحان آنها، در آزمون ورودی ، در يک 

، موظفند  يا چند درس، به تشخيص شورای آموزشی دانشگاه پذيرنده ، از حد نصاب معينی کمتر باشد

حسب نياز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعيين می کند به عنوان دروس جبرانی يا )پيشنياز دانشگاهی( 

  .عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند

  :1تبصره

بر عهده  تعيين نوع درس ، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه، و زمان تدريس دروس پيشنياز دانشگاهی

  .دانشگاه پذيرنده است آموزشی شورای

  :2تبصره

سازمان سنجش و آموزش کشور ، موظف است پس از اعالم نتايج آزمون ورودی ، کارنامه پذيرفته 

  .شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يک از مواد امتحانی در اختيار دانشگاههای ذی ربط قرار دهد

  :3تبصره 

و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها، از هر حيث، مانند دروس  ارائه دروس پيشنياز دانشگاهی

نمره اين دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين  .دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است

نمرات پايان نيمسال و همچنين در ميانگين کل نمرات دانشجو، محاسبه می شود و در مشروطی ، قبولی يا 

  .ير داردردی دانشجو نيز تاث

  :4تبصره 

واحد از دروس پيشنياز دانشگاهی را گذرانده  8به حداکثر طول دوره تحصيل دانشجويانی که حداقل 

  .باشند، يک نيمسال تحصيلی افزوده می شود

  طول دوره

  :13ماده 

سال و در دوره های  7حداکثر مدت مجاز تحصيل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته 

سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز  1سی پيوسته کارشنا

  .تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود



 بازگشت به باال
 

 

  فصل چهارم

  حضور و غياب

  حضور در جلسات درس

  :14ماده

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس 

شجو در آن درس صفر مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غير اين صورت نمره دان 61/7نبايد از 

  .محسوب می شود

  :1تبصره

باشد ولی غيبت او موجه تشخيص داده شود، آن  61/7در صورتيکه غيبت دانشجو در هر درس بيش از 

واحد در طول نيمسال برای وی الزامی نيـست.  62درس حذف می شود. در اين حال رعايت حد نصاب 

  .ولی نيمسال مذکور به عـنوان يک نيمـسال کامل جـزو سنوات تحـصيلی دانشجـو محسوب می شود

  :2تبصره

_ _    

غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس ، به دليل حدف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در 

  .غيبت مجاز دانشجو محسوب می شود 61/7صورت پيشامد جزو 

  غيبت در امتحان

  : 15ماده 

است و غيبت موجه  غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس

  .در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد

  :16ماده 

دانشگاه يا کميته  بر عهده شورای آموزشی تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان

  .منتخب آن شورا است

 ت به باالبازگش
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  فصل پنجم

  حذف و اضافه

  :17ماده

دانشجو می تواند در هر نيمسال تحصيلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته ، پس از شروع نيمسال 

تحصيلی حداکثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابی خود را حذف يا دو درس انتخابی خود را با دو 

  .اوز نکنددرس ديگر جابه جا نمايد، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تج

  :18ماده 

هفته به پايان نيمسال تحصيلی مانده ، فقط يکی از درسهای  5در صورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا 

نظری خود را با تائيد گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اوالً غيبت دانشجو در آن درس 

  .واحد کمتر نشود 62واحدهای باقيمانده وی از مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً ،تعداد  61/7بيش از 

  :13ماده

حذف کليه درسهای اخذ شده در يک نيمسال ، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخيص شورای 

آموزشی دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت نيسمال مزبور جزو 

  .حسوب خواهد شدحداکثر مجاز تحصيل دانشجو م

 بازگشت به باال
 

 

  فصل ششم

  ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو

  معيارهای ارزيابی

  : 21ماده 

ارزيابی پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در کالس ، انجام تکاليف درسی 

و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت می گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابی دانشجو در 

  . آن درس است

  : تبصره
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  . برگزاری امتحان پايان نيمسال برای هر درس الزامی است

  : 21ماده 

معيارهای ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت 

  . عددی بين صفر تا بيست تعيين می شود

  : 22ماده 

در   است . دانشجويی که در هر يک از دروس الزامی مردود شود ، 60حداقل نمره قبولی در هر درس 

کرار آن است با اين حال نمرات کليه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه اولين فرصت ، ملزم به ت

  . دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور می شود

  : تبصره

به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی در   اگر دانشجويی در يک درس اختياری مردود شد ،

  . درس ديگری را انتخاب کند برنامه مصوب ،

  درس ناتمام

  : 23ماده 

در موارد استثنايی ، نمره تمرين دبيری ، کارآموزی و کارورزی ، عمليات صحرايی ، کار در عرصه و 

در صورتی که به تشخيص استاد و  دروسی که در برنامه آموزشی مصوب ، توام با پروژه ارائه می شود ،

ناتمام تلقی می گردد  ال تحصيلی ميسر نباشد ، تکميل آنها در طول يک نيمس  تاييد گروه آموزشی مربوط ،

  . نمره ناتمام بايد حداکثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعی تبديل گردد

  اعالم نمرات

  : 24ماده 

روز پس از برگزاری امتحان آن  60استاد موظف است گزارش نمره نهايی هر درس را حداکثر ظرف 

  . د مربوط تسليم نمايددرس به اداره آموزش دانشکده يا واح

  : 25ماده 

اداره آموزش هر دانشکده با واحد ذی ربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداکثر تا دو 

هفته پس از برگزاری آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگی به اعتراضات دانشجويان و رفع 

  . م نمايداشتباهات احتمالی ، به آموزش کل دانشگاه تسلي

  : تبصره



  . نمره پس از اعالم به آموزش کل دانشگاه غير قابل تغيير است

  ميانگين نمرات

  : 26ماده 

در پايان هر نيمسال تحصيلی ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين کل نمرات او تا پايان آن 

  . محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود و ،ميانگين کل نمرات دانشج نيمسال و در پايان دوره تحصيلی ،

  : 1تبصره 

برای محاسبه ميانگين نمرات ، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع 

حاصل ضربها در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است ) اعم از ردی يا قبولی ( بر تعداد 

  . شود کل واحدهای اخذ شده تقسيم می

  : 2تبصره 

به عنوان نيمسال تحصيلی محسوب نمی شود . نمرات دروسی که دانشجو در دوره  دوره تابستانی ،

تابستانی می گذراند ، تنها در محاسبه ميانگين کل دانشجو محسوب می شود . به همين نحو نمرات دانشجو 

ر بودن واحدها خارج از اراده او است نيز واحد انتخاب می کند و کس 62، در نيمسالی که الزاماً کمتر از 

مانند دروس تابستانی در ميانگين کل او محاسبه می شود ، ولی آن نيمسال جزو حداکثر مدت مجاز 

  . تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد

  نام نويسی مشروط

  : 27ماده 

در غير اين صورت نام نويسی  باشد ، 62ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلی نبايد کمتر از 

  . دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود

  : تبصره

هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی ، کتباً اطالع دهد و يک نسخه 

از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد .با اين وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و يا 

  . مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود اظهار بی اطالعی دانشجو از اين امر ،

  : 28ماده 

جز در آخرين نيمسال تحصيلی حق انتخاب بيش از  دانشجويی که به صورت مشروط نام نويسی می کند ، 

  . واحد درسی در آن نيمسال را ندارد 64

  اخراج دانشجوی مشروط



  : 23ماده 

در صورتی که ميانگين نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پيوسته در سه 

نيمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته در دو نيمسال  4لی يا نيمسال متوا

از ادامه تحصيل  باشد در هر مرحله ای که باشد ،  12کمتر از   اعم از متوالی يا متناوب ، تحصيلی ،

  . محروم می شود

  : 31ماده 

  دوره کارشناسی محروم می شود ، دانشجويی که به لحاظ مشروط شدن بيش از حد ، از ادامه تحصيل در

با موفقيت گذرانده باشد و ميانگين  در صورتی که واحدهای مقطع پايين تر رشته مربوط را تا سقف مجاز ،

نباشد ، می تواند با رعايت ساير ضوابط مربوط ، مدرک مرسوم مقطع  62کل او در اين واحدها کمتر از 

  . پايين تر را در آن رشته دريافت کند

  : بصرهت

در صورتی که رشته تحصيلی دانشجو در مقطع پايين تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب 

به يکی از رشته های موجود نزديک به رشته   ، با نظر گروه آموزشی مربوط دانشجو می تواند  باشد ،

غيير رشته دهد و پس از تطبيق تحصيلی خود ، در مقطع پايين تر ، در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر ، ت

در آن مقطع فارغ التحصيل شود . بديهی است که تطبيق  واحدها با رشته جديد و گذراندن واحدهای کمبود ،

  . بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذيرنده است  واحدها و تعيين دروس کمبود ،

  : 31ماده 

در صورت انجام يا لغو  تحصيل محروم می شود ، از ادامه دانشجويی که به دليل مشروط شدن بيش از حد ،

تعهداتی که در دوران تحصيل سپرده است ، می تواند برای ادامه تحصيل مجدد ، در آزمون سراسری 

دانشگاه پذيرنده می تواند  . شرکت کند . و در صورت قبولی در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصيل دهد

با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين  بلی گذرانده است ،، واحدهايی را که دانشجو در رشته ق

  . آيين نامه بعضی يا تمام آنها را به پذيرد

  شمول آيين نامه به دوره کارشناسی ارشد پيوسته

  : 32ماده 

در طول تحصيل تا سقف واحدهای قابل قبول دوره کارشناسی  دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پيوسته ،

پروژه و پايان نامه که در برنامه  ( تابع مقررات اين آيين نامه است و در دروس تخصصی ،640تا 675)

  . مصوب با عالمت ستاره مشخص شده اند تابع آيين نامه کارشناسی ارشد ناپيوسته خواهد بود

 به باالبازگشت 
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  فصل هفتم

  مرخصی تحصيلی و انصراف از تحصيل

  مرخصی تحصيلی

  : 33ماده 

نيمسال متوالی يا  2دانشجو می تواند در هر يک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته برای 

  .صی تحصيلی استفاده کندمتناوب از مرخ

  : تبصره

  . جزو حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب می شود  مدت مرخصی تحصيلی ،

  : 34ماده 

حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسی هر نيمسال،   تقاضای مرخصی تحصيلی بايد به صورت کتبی ،

  . توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده يا دانشگاه تسليم گردد

  : تبصره

اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذی ربط قبل از اتمام مهلت نام نويسی، 

  . موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابالغ نمايد موافقت با عدم

  انصراف از تحصيل

  : 35ماده 

انصراف از تحصيل محسوب می شود . و  ترک تحصيل بدون کسب اجازه دانشگاه محل تحصيل ،

  . دانشجوی منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد

  : تبصره

ل خود را موجه می داند بايد داليل آن را حداقل يک ماه قبل از در موارد استثنايی ، که دانشجو ترک تحصي

پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد . در صورت تاييد موجه بودن ترک تحصيل توسط دانشگاه آن 

  . نيمسال جزو مرخصی تحصيلی دانشجو محسوب می شود

  : 36ماده 

به اداره آموزش  بايد درخواست انصراف خود را شخصاً  دانشجويی که بخواهد از تحصيل منصرف شود ،

تسليم نمايد اين دانشجو مجاز است فقط برای يک باردر فاصله يک ماه از تاريخ درخواست  دانشگاه



صادر  حکم انصراف از تحصيل وی تقاضای انصراف خود را پس بگيرد، پس از انقضای اين مهلت ،  ،

  . می شود و دانشجو پس از آن ، حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد

  : 1تبصره 

  . عمل کند  دانشجوی منصرف از تحصيل موظف است به کليه تعهداتی که در دوران تحصيل سپرده است ،

  : 2تبصره 

ر اساس تحصيل مجدد دانشجوی منصرف از تحصيل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری ب

  . ضوابط مربوط است

  مرخصی تحصيلی همسر دانشجوی بورسيه و همسر کارکنان دولت

  : 37ماده 

دانشجويی که به عنوان همسر يکی از کارکنان دولت، يا همسر يکی از دانشجويان بورسيه ، به عنوان 

ه تشخيص و تاييد همراه به خارج از کشور اعزام می شود ، می تواند با ارائه حکم ماموريت همسر و ب

 4عالوه بر استفاده از ميزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصيل ، تا  شورای آموزشی دانشگاه ،

  . سال ديگر نيز از مرخصی تحصيلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد

 به باالبازگشت 
 

 

  فصل هشتم

  انتقال

  تعريف انتقال

  : 38ماده 

انتقال به معنی تغيير محل تحصيل دانشجو از يک دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع 

  . تحصيلی است

  : 33ماده 

  : انشجو به هر يک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زيرانتقال د

به طوری که وی به تشخيص مراجع قانونی ،  شهادت ، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ، - 

  . به عنوان کفيل خانواده شناخته شود
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به نحوی که به تشخيص شورای عالی پزشکی به طور مستقل قادر به ادامه  معلوليت موثر دانشجو ، - 

  . زندگی نباشد

ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تاييد مراجع  - 

  . ذی ربط

  : 1تبصره 

  . بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشدهر يک از موارد مذکور در اين ماده بايد 

  : 2تبصره 

ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است  برای کارمندان رسمی يا پيمانی دولت ،

  . گواهی اشتغال و سکونت و در تهران بايد به تاييد مراجع قانونی يا نيروی انتظامی رسيده باشد

  : 3تبصره 

ارد استثنايی که دانشگاه تشخيص می دهد چنانچه محل تحصيل دانشجوی دختر در تهران باشد و در مو

شوهر او نيز در شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصيلی دختر در شهرستان ) محل تحصيل شوهر ( 

  . موجود نباشد شوهر او می تواند به تهران منتقل شود

  : 4تبصره 

کميته  انتقالی به تهران و جلوگيری از سرگردانی آنان در تعيين محل تحصيل ، به منظور توزيع دانشجويان 

درمان و آموزش پزشکی به  ای در معاونت دانشجويی وزارتين فرهنگ و آموزش عالی وزارت بهداشت ،

نام کميته انتقال تشکيل می شود . اين کميته می تواند برای پذيرش دانشجوی انتقالی در هر يک از 

  . سهميه تعيين کرده و دانشجويان انتقالی را مطابق سهميه جايابی کند های تهران ،دانشگاه

  : 41ماده 

انتقال دانشجو از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يکديگر در 

  . يک رشته و در يک مقطع به شرط موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد بالمانع است

  : 41ماده 

انتقال از دوره های شبانه به روزانه از دانشگاه پيام نور به دانشگاههای حضوری ) اعم از روزانه و 

با موافقت  شبانه ( و از دانشگاههای غير دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن ،

  . مبداء و مقصد بالمانع است

  علمیانتقال فرزندان اعضای هيات 

  : 42ماده 



صورت می گيرد و  انتقال همسر و فرزندان اعضای هيات علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ويژه ،

درمان و آموزش پزشکی تهيه و تدوين و  اين ضوابط توسط وزارتين فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ،

  . ابالغ می شود

  انتقال دانشجويان ايرانی خارج از کشور

  : 43ماده 

انتقال دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در خارج از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل 

شورای عالی برنامه ريزی  28/7/6734مورخ  221مطابق آيين نامه ای صورت می گيرد که در جلسه 

  (7تصويب و ابالغ شده است . ) ضميمه 

  : 44ماده 

هفته قبل از شروع نيمسال  1حداقل  خواست انتقال خود را با ذکر مورد ،دانشجوی متقاضی انتقال بايد در

  . تحصيلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم نمايد

  : 45ماده 

موظف است حداکثر ، ظرف يک هفته، موافقت خود را همراه  دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال ،

شگاه مقصد ارسال دارد . و دانشگاه مقصد مکلف است ، حداقل درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دان

  . نظر خود را به دانشگاه مبداء اعالم نمايد  دو هفته قبل از شروع نام نويسی ،

  : تبصره

درصورت موافقت با انتقال ، کليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط 

  . قطع می شوددانشجو با دانشگاه مبداء 

  : 46ماده 

و يا باالتر است پذيرفته می شود و  62درصورت انتقال فقط واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 

است، بر عهده دانشگاه مقصد است در هر حال حذف احتمالی  62پذيرفتن واحدهايی که نمره آنها کمتر از 

است که وی امکان گذراندن واحدهای باقيمانده خود را واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز 

  . در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد

  : تبصره

تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و يا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از 

لحاظ مشروطی ، عيناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده، فقط در محاسبه ميانگين کل 

  . او محسوب می شود

  : 47ماده 



تعداد  وسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن مدرک، مدرک فراغت از تحصيل دانشجوی انتقالی ت

با ذکر ميانگين نمرات   واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبداء و مقصد ،

  . آنها و سوابق تحصيلی دانشجو قيد می شود

  : 48ماده 

  . مجاز است در هر مقطع تحصيلی فقط يک بار انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل ،

 بازگشت به باال
 

 

  فصل نهم

  دانشجوی مهمان

  : 43ماده 

زير به تغيير محل تحصيل خود باشد ، می تواند با موافقت در مواردی که دانشجو به طور موقت ، ناگ

محل تحصيل  دانشگاههای مبداء و مقصد به عنوان دانشجوی مهمان، به طور موقت، برای مدت معين ،

  . خود را تغيير دهد

  : 51ماده 

ود مهمان شدن دانشجو در يک دانشگاه ، مشروط بر اين است که، دانشجو حداقل يک نيمسال تحصيلی خ

  . را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد

  : 51ماده 

مهمان شدن دانشجو در يک دانشگاه ، برای گذراندن يک يا چند درس به صورت تک درس با نظر 

  . دانشگاه مبداء و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است

  : 52ماده 

يا دو نيمسال در دوره   ، هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر يک نيمسال در دوره کاردانی

در يک دانشگاه بطور تمام وقت ، به صورت مهمان تحصيل کند . در هر حال نبايد تعداد  کارشناسی ،

دروسی را که دانشجو به صورت مهمان ) چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس ( در يک 

  . وز کنددرصد کل واحدهای دوره تجا 40يا چند دانشگاه گذرانده است ، از 

  : تبصره
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انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت ، بايد با اطالع گروه آموزشی 

  . دانشگاه مبداء و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد

  : 53ماده 

ثبت عيناً در کارنامه او در دانشگاه مبداء  واحدهايی را که دانشجوی مهمان در يک دانشگاه می گذراند ،

  . می شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين کل او منظور خواهد شد

  : 54ماده 

  . مدرک فراغت از تحصيل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبداء صادر می شود

 ت به باالبازگش
 

 

  فصل دهم

  تغيير رشته

  : 55ماده 

دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع کاردانی و کارشناسی می تواند ، با داشتن شرايط زير و موافقت 

گروه آموزشی ذی ربط از يک رشته به رشته ديگر در يک گروه آزمايشی و همان دانشگاه تغيير رشته 

  : دهد

  . ادامه تحصيل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد - 

  . واحدهای دوره را گذرانده باشد حداقل ـــــ و حداکثر ـــــ  - 

نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد  - 

  . تقاضا در همان سال کمتر نباشد

نياز در رشته جديد را  امکان گذراندن واحدهای درسی مورد با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصيل ، - 

  . داشته باشد

  : 1تبصره 

با رعايت کليه شرايط اين ماده و  تغيير رشته دانشجويانی که به دستگاههای اجرايی خاص تعهد دارند ،

  . اعالم موافقت دستگاه اجرايی ذی ربط امکان پذير است

  : 2تبصره 
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خاص پيش بينی شده است ، موکول به احراز تغيير رشته به رشته هايی که در ضوابط گزينش آنها شرايط 

  . شرايط مربوط است

  . دانشجو در هر يک از مقاطع تحصيلی تنها يک بار می تواند تغيير رشته دهد : 3تبصره 

  : 56ماده 

صورت می گيرد در غير اينصورت ، فقط از مقطع باالتر به  تغيير رشته در مقاطع تحصيلی هم سطح ،

  . ان پذير استامک مقطع پايين تر ،

  : 57ماده 

در صورت موافقت با تقاضای تغيير رشته ، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نام 

  . نويسی کند و پس از نام نويسی ، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد

  : تبصره

ه انصراف از تغيير رشته تلقی می اقدام نکردن دانشجو به نام نويسی در رشته جديد در وقت معين به منزل

  . شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وی سلب می شود

  : 58ماده 

دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جديد بررسی و معادل سازی می 

  رشته جديد ،با دروس   شود و فقط دروسی از وی پذيرفته می شود که به تشخيص گروه آموزشی ،

  . کمتر نباشد 62اشتراک محتوايی داشته باشد و نمره هر يک از آن دروس نيز از 

  : 1تبصره 

ولی   دروس پذيرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين کل منظور می شود ،

در کارنامه دانشجو باقی می ماند . در اين حال   بدون احتساب در ميانگين ، نمرات دروس پذيرفته نشده ،

به عنوان يک نيمسال مشروطی  جمعاً   باشد ، 62پذيرفته نشده او کمتر از  چنانچه ميانگين کل واحدهای ،

  . برای دانشجو در رشته جديد منظور می شود

  : 2تبصره 

در صورتی که تعداد واحدهای دروس پذيرفته نشده دانشجو ، در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای 

و موافقت با تقاضای تغيير رشته ا  از وی سلب کند ، مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل ،

  . نمی شود

  تغيير رشته اضطراری

  : 53ماده 



چنانچه دانشجو به تشخيص شورای آموزشی دانشکده در دوران تحصيل دچار بيماری يا سانحه ای گردد 

که توانايی ادامه تحصيل در آن رشته و يا امکان بهره گيری از کارايی حاصل از آن را طبق جداول نقص 

ه خود در همان می تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگری متناسب با رشت عضو از دست بدهد ،

تغيير رشته دهد . در اين حال   گروه آزمايشی که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزديکترين نمره را دارد ،

  . معاف خواهد بود 53( و ماده 6) باستثنای بند  55دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده 

  : تبصره

ادامه تحصيل در هيچ يک از رشته های  توانايی در مواردی که دانشجو به داليل نقص عضو و بيماری ،

نسبت به   گروه آزمايشی مربوط را نداشته باشد ، کميسيون آموزشی دانشگاه پس از بررسی کامل مساله ،

  . تغيير رشته دانشجو به رشته ای در گروه آزمايشی ديگر تصميم می گيرد

  : 61ماده 

اروسازی و دامپزشکی يا دوره های کارشناسی د دانشجويان دوره دکتری پزشکی عمومی ، دندانپزشکی ، 

در صورتی که حداقل واحدهای   که به داليلی از تحصيل در دوره مربوط منع شده اند ،  ارشد پيوسته ،

معادل دوره کاردانی يا کارشناسی را گذرانده باشند ، با تصويب شورای آموزشی دانشگاه و با احتساب 

نند به يکی از رشته های گروه پزشکی يا يکی از رشته های مرتبط با آن واحدهايی که گذرانده اند ، می توا

تغيير رشته دهند و پس از تطبيق واحدهای گذرانده شده  در مقاطع کاردانی يا کارشناسی ،  در گروه ديگر ،

  . به ادامه تحصيل بپردازند ، در رشته جديد ،

  : تبصره

ناسب برای تغيير رشته اين گونه دانشجويان باشد ، شورای در صورتی که دانشگاه مبداء ، فاقد رشته مت

آموزشی دانشگاه نظر خود را داير بر تغيير رشته دانشجو ،حسب مورد به معاونت آموزشی وزارت 

فرهنگ و آموزش عالی يا معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعالم می کند ، 

  . ی ديگر جايابی نمايدتا دانشجو را در يکی از دانشگاهها

  : 61ماده 

هفته پيش از شروع نيمسال  1حداقل   متقاضی تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه مدارک الزم ،

  . تحصيلی به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصيل خود تسليم نمايد

  : 62ماده 

ر اين حال برای اينگونه دانشجويان، تغيير رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بالمانع است . د

واحد پذيرفته شده دانشجو يک  2حداکثر مجاز تحصيل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 

  . نيمسال تحصيل وی کاسته می شود

 بازگشت به باال
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  فصل يازدهم

  پذيرش واحدهای درسی

  : 63ماده 

معادل سازی و پذيرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبالً در دانشگاهها يا ديگر مقاطع 

  . تحصيلی گذرانده اند با رعايت شرايطی به شرح زير مجاز است

  . دانشجو با توجه به سوابق تحصيلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جديد باشد - 

دانشگاه قبلی و مدارک تحصيلی آن مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالی يا وزارت بهداشت  - 

  . درمان و آموزش پزشکی باشد ، 

  . عالی نامه ريزی باشد تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای - 

محتوای آموزشی دروس گذارنده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشی اشتراک  - 

  . کمتر نباشد 62محتوايی داشته و نمره هر يک از دروس از 

  : 1تبصره 

  . می شودمعادل سازی و پذيرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذی ربط در دانشگاه پذيرنده انجام 

  : 2تبصره 

نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه 

  . ميانگين کل دانشجو محسوب خواهد شد

  : 3تبصره 

واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يک نيمسال تحصيلی از حداکثر مدت مجاز تحصيل  20به ازاء هر 

  . وی کاسته می شود

 بازگشت به باال
 

 

  فصل دوازدهم
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  فراغت از تحصيل

  : 64ماده 

دانشجويی که کليه واحدهای درسی يکی از دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپيوسته و کارشناسی پيوسته 

را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد ،فارغ التحصيل آن دوره 

  . می شودشناخته 

  : 1تبصره 

روزی است که آخرين نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش  تاريخ فراغت از تحصيل ،

  . دانشکده يا دانشگاه تحويل می شود

  : 2تبصره 

زمان خاصی را  ضرورت دارد ، هر دانشگاه در هر نيمسال ، 24و رعايت دقيق ماده  6با توجه به تبصره 

  . راغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازدبرای اعالم ف

  : 65ماده 

تا در رشته تحصيلی خود حسب  باشد ، 62ميانگين کل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل ، بايد حداقل 

کمتر باشد  62مورد مدرک کاردانی يا کارشناسی دريافت کند . در صورتی که ميانگين نمرات دانشجو از 

د درسی از درسهايی را که واح 20چنانچه از نظر طول تحصيل مانعی نداشته باشد ، می تواند حداکثر تا  ،

نيمسال تحصيلی )در  2قبول شده است در يک نيمسال تحصيلی )در دوره کاردانی( و  62با نمره کمتر از 

در اين  . دوره کارشناسی( مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند تا ميانگين کل خود را جبران نمايد

کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين کل  صورت نمرات دروس تکراری عالوه بر نمرات قبلی ، در

  . نمرات او محسوب می شود

  : 1تبصره 

دانشجويی که نتواند يا نخواهد از مقررات مذکور در اين ماده استفاده کند يا علی رغم استفاده از آن نتواند 

از  دانی است ، در صورتی که مقطع تحصيلی او کار  کمبود ميانگين کل نمرات خود را جبران نمايد ،

  تحصيل محروم و اخراج می شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی يا کارشناسی ارشد پيوسته باشد ،

  . و تبصره آن می تواند با اخذ مدرک مقطع تحصيلی پايين تر فارغ التحصيل شود 70بر اساس ماده 

  : 2تبصره 

 675پيوسته ساير رشته های که بيش از  دانشجويان دوره دکتری عمومی داروسازی و کارشناسی ارشد

گذرانده باشند در صورتی که به داليلی از تحصيل منع  62واحد درسی دوره را با حداقل ميانگين نمرات 

شوند و يا مايل به ادامه تحصيل نباشند می توانند حسب درخواست خود با مدرک کارشناسی در رشته 

  . دداروسازی يا رشته مربوط فارغ التحصيل شون



  : 66ماده 

شورای عالی برنامه ريزی  771الی  761تبصره در جلسات  48ماده و  11فصل ،  62اين آيين نامه در 

به تصويب نهايی رسيد و از  64/2/6731مورخ  771مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در جلسه 

دانشگاهها و موسسات  وارد 6731-33تاريخ تصويب برای آن دسته از دانشجويانی که از سال تحصيلی 

آموزش عالی می شوند الزم االجرا است . و از اين تاريخ به بعد تمام آيين نامه ها ، بخشنامه ها و 

  . دستورالعملهای مغاير با آن برای اين قبيل دانشجويان لغو می شود

 

که عموماً به تصويب مراجع ذی ربط رسيده است مورد تائيد شورای عالی برنامه ريزی  اين تعاريف *

  .است بنابراين جزو الينفک اين آئين نامه است و هر نوع تغيير يا تفسير مغاير با آن مجاز نيست

 


