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مقدمه
"بهبود مستمر" یکی از ارکان اصلی بقای هر سامانهی هدفمند استت .بته منظتور رفت مشتک ت و
تسهیل فرآیندهای موجود ،شورای آموزشی دانشگاه اقدام به ویترای
نموده است .هدف این مجموعه افزای

"مجموعه قووانی مموزشوی"

آگاهی اساتید ،کارکنان و دانشجویان محترم از قتوانین موجتود و

بهروزرسانی آنهاست .مجموعه تدوین شده شامل آییننامههای آموزشی ،میهمانی و انتقال طبق آییننامه
اجرایی وزارت علوم و مصوبات شورای آموزشی دانشگاه است که با ستاره متمایز شدهاند .تمامی قوانین و
مصوبات به تفکیک موضوع دستهبندی و به منظور سهولت در استناد به هر بخ  ،قوانین به صورت ماده
و تبصره بیان شده است .امید است این مجموعه بتواند گامی هر چنتد کوچتک در پیشتبرد دانشتگاه بته
سمت قانونمداری بردارد.

اداره کل مموزش
شهریور 9379
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تعاریف
وزارت :منظور وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری است.
دانشگاه :منظور هر یک از دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی (اعم از دولتی و غیردولتی)
است ،که دارای مجوز تأسیس از مراج ذیربط بوده و مجری هر یک از دورههای کتاردانی ،کارشناستی
ناپیوسته و کارشناسی پیوسته هستند.
مموزش رایگان :منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی بتدون پرداختت هزینته در
دانشگاههایی است که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند.
دانشجو :فردی است که در یکی از دوَرههای آموزش عالی برابر ضوابط معین ،پذیرفتته شتده ،ثبتت نتام
کرده و مشغول به تحصیل است.
حضوری :منظور شیوهای از آموزش است که دانشجو بته صتورت تمتام وقتت در فعالیتتهتای آموزشتی
دانشگاه شرکت میکند.
غیر حضوری :منظور شیوهای از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در فعالیتهای آموزشی الزامی
نیست.
نیمه حضوری :منظور شیوهای از آموزش است که بخشی از آن به صورت حضتوری و بخشتی از آن بته
صورت غیرحضوری انجام میشود.
راهنمای مموزشی :عضو هیأت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوی دانشتگاه انتختاب
میشود تا راهنمای تحصیلی دانشجو از تاریخ ورود تا دان آموختگی باشد.
برنامه درسی :منظور مجموعه به هم پیوستهای از دروس هر رشته تحصیلی است که هدف مشخصی را
دنبال میکند و برنامه آن توسط شورای عالی به تصویب رسیده است.
واحد درسی :میزان درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظتری  11ستاعت ،عملتی یتا آزمایشتگاهی
12ساعت ،کارگاهی یا عملیات میدانی (بازدید علمی)  34ساعت ،کارورزی یا کار در عرصته  13ستاعت و
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کارآموزی  121ساعت ،در طول یک نیمسال تحصیلی یا دورهی تابستانی و طبق برنامته درستی مصتوب
اجرا میشود.
درس جبرانی :درسی است که به تشخیص گروه آموزشی ،گذراندن آن برای رف کمبود دان

یا مهارت

دانشجو ،در آغاز دوره تحصیلی مربوط ضروری است.
دروس همنیازی* :اگر درسی در برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامتهریتزی همنیتاز درس دیگتری
باشد ،مفهوم آن این است که اگر در یک نیمسال تحصیلی ،به عنوان مثال درس (الف) همنیاز درس (ب)
باشد ،برای اخذ درس (ب) یا باید دانشجو همزمان درس (الف) را نیز اخذ نموده و یتا درس (التف) را در
نیمسالهای گذشته گذرانده باشد .مطابق این قانون قبولی دانشجو در هر یک از دروس (الف) یا (ب) در
آن نیمسال پذیرفته میشود و دانشجو موظف است تنها آن درسی را که مردود شده در نیمسالهای آتی
اخذ نماید.
دروس همنیازی مشروط* :اگر درسی در برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامهریزی پیشنیاز دروس
دیگری باشد ،به تشخیص استاد راهنما و با تأیید شورای گروه آموزشی متیتوانتد بته صتورت همنیتازی
مشروط درآید .مفهوم آن این است که اگر در یک نیمسال تحصیلی ،به عنوان مثال درس (الف) همنیتاز
مشروط درس (ب) شود ،مطابق این قانون قبولی دانشجو در درس (ب) مشروط به گذراندن درس (الف)
در آن نیمسال میباشد و در صورت مردود شدن درس (الف) ،درس (ب) حذف آییننامه آموزشی خواهد
شد و دانشجو موظف است دروس (الف) و (ب) را مجدد اخذ نمایتد .در صتورتی کته درس (ب) همنیتاز
درس دیگری مث ً (ج) باشد ،دانشجو میتواند درس (ج) را نیز در آن نیمسال اخذ نموده و بتا درس (ج)
مانند قانون همنیازی برخورد خواهد شد.
رشته تحصیلی :یکی از شعب فرعی از گروههای علمی است که به لحاظ موضوع کام ً مشخص استت و
از موضوعات گروههای علمی دیگر متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص میانجامد.
گرایش تحصیلی :هر یک از شعب یک رشته تحصیلی که ناظر بر تخصص آن باشد ،که اختت ف دروس
در دو گرای
باشد.

از یک رشته نباید از  7درصد کل واحدهای رشته کمتر و از  11درصد کل واحدها بیشتتر

دوره کاردانی پیوسته :دورهی تحصیلی است که پس از دورهی متوسطه آغاز میشود و شتامل دانت -
آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پی

دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و حداقل با گذراندن 14

واحد درسی طبق برنامهی درسی مصوب به دریافت مدرک کاردانی منتهی میشود.
دوره کاردانی ناپیوسته :دورهی تحصیلی که پس از دورهی متوسطه آغتاز متیشتود و شتامل دانت -
آموختگانی است که با گذراندن دوره پی

دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و حتداقل بتا گذرانتدن 14

واحد درسی طبق برنامهی درسی مصوب به دریافت مدرک کاردانی منتهی میشود.
دوره کارشناسی پیوسته :دورهی تحصیلی است که پس از دورهی متوسطه آغاز میشود و حتداقل بتا
گذراندن 111واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی منتهی میشود.
دورهی کارشناسی ناپیوسته :دورهی تحصیلی است که پس از دورهی کتاردانی (پیوستته و ناپیوستته)
آغاز میشود و حداقل با گذرانتدن  14واحتد درستی طبتق برنامته درستی مصتوب بته دریافتت متدرک
کارشناسی ناپیوسته منتهی میگردد.
گروه مزمایشی :مجموعه رشتههای مختلف تحصیلی در دوره متوسطه است که با توجه به مواد آزمونی
مشترک ،دستهبندی میشود.
گروه مموزشی :بنیادی ترین واحد ستازمانی دانشتگاهی متشتکل از تعتدادی عضتو هیتأت علمتی دارای
تخصص مشترک در یک رشته علمی است کته بتا ایجتاد و راه انتدازی آن رشتته تحصتیلی ،در دانشتگاه
تشکیل میشود.
شورای مموزشی :یکی از شوراهای تخصصی اولین سطح سیاستگذاری بخشی دانشگاه است که در حوزه
معاونت آموزشی و تحصی ت تکمیلی به ریاست معاون آموزشی تشکیل میشود و نسبت به سیاستگذاری
و برنامهریزی به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی در بخ

مربوط و ارائه به شورای دانشگاه و هیأت

رئیسه اقدام مینماید .شورای آموزشی میتواند اختیارات مشتخص شتده در ایتن آیتیننامته را بته گتروه
آموزشی یا کمیته منتخب تفویض کند.
دانشمموخته :فردی است که یکی از دورههای تحصیلی را با موفقیت به پایتان رستانده و برابتر ضتوابط
معیّن ،گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده باشد.
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سال تحصیلی* :هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و به انتخاب دانشگاه یک دوره تابستانی
است.
نیمسال تحصیلی :هر نیمسال تحصیلی شامل  11هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است.
دوره تابستان :شامل  1هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایانی است.
میهمان مبنا :مواردی که دانشجو براساس نمرهی آزمون و طبق دستورالعمل سازمان ستنج

آمتوزش

کشور به مؤسسه دیگری معرفی میشود.
میهمان :مواردی که دانشجو برای نیمسال های تحصیلی مشخصی به صورت موقت اقدام به تغییر محتل
تحصیل خود مینماید ،به عنوان دانشجوی میهمان برای همان نیمستالهتا در مؤسسته مقصتد شتناخته
میشود.
میهمان دائم :دانشجویی که تمام واحدهای باقیمانده تحصیلی را در مقصد به صورت میهمان میگذراند
و در پایان هر نیمسال تحصیلی ریزنمرات وی به مؤسسه مبدأ ارسال و در صورت تأیید پایان تحصتی ت
توسط مؤسسه مقصد ،مدرک دانشجو توسط مؤسسه مبدأ صادر میگردد.
انتقال :انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک مؤسسه بته مؤسسته دیگتر در همتان رشتته،
همان دوره و همان مقط تحصیلی است.
* نحوه اجرای میی نامه مموزشی دورههای کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوو
جلسه  957مورخ  ،9373/91/91شورای عالی برنامهریزی مموزشی (بور اسواس ناموه شوماره
 1/19/15451مورخ  )9375/21/94به شرح ذیل میباشد:
 جهت دانشجویان ورودی  9373به بعد :بر اساس آییننامه جدید (شماره  2/233729متور
 )1191/12/23رفتار گردد.
 جهت دانشجویان ورودی  9379و  :9371از نیمسال (دوم  )91-93بر اساس آییننامه جدیتد
(شماره  2/233729مور  )1191/12/23و قبل از نیمسال فتو بتر استاس آیتیننامته شتماره
/114712و مور  1191/17/22رفتار گردد.
 جهت دانشجویان ورودی 9372و ماقبل :در صورتی که خللی در تحصیل آنان ایجاد نگتردد،
از نیمسال (دوم  )91-93بر اساس آییننامه جدید (شماره  2/233729مور  ،)1191/12/23در

غیر این صورت بر اساس آییننامه مصوب جلسه  119شورای عالی برنامهریتزی اردیبهشتت متاه
 71رفتار گردد.

6

فصل اول
شرایط ورود و نامنویسی

ماده 9
 -1-1داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات وزارت.
 -2-1احراز توانمندی علمی مطابق مقررات وزارت.
*

ماده 1

پذیرفتهشدگان آزمون ورودی ،موظفند در مهلتهایی که توستط دانشتگاه اعت م متیشتود ،بترای
نامنویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند .عدم مراجعه برای نامنویسی در نخستین نیمسال تحصیلی
پس از اع م نتایج آزمون ،به منزلهی انصراف از تحصیل تلقی میشود.
ماده 3

ثبتنام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ،انصراف از تحصیل محسوب میشود.
تبصره 9

تصمیمگیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شتورای آموزشتی
دانشگاه است.
*

ماده 4

دانشجویان شبانه ،به هنگام نامنویسی در هر نیمسال تحصیلی ،موظف بته پرداختت شتهریه بته دو
صورت ثابت و متغیر ،طبق مصوبات هیأت امنای دانشگاه هستند.
ماده 5
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دانشجویان غیرایرانی پذیرفتهشده آزمونهای سراسری دورههای روزانه (در کلیه رشتهها و مقاط
تحصیلی غیرپزشکی) موظف به پرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات هیأت امنای دانشگاههای
تحت پوش

وزارت علوم حداکثر تا  41درصد شهریه دورههای نوبت دوم میباشند.

ماده 1
دانشگاه موظف است ،برای هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پتذیرش ،یکتی از مدرستان مترتبط بتا
رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان راهنمای آموزشی تعیین و اع م کند..
ماده 9
دانشجوی مشمول آییننامه شماره  2/233729مور  91/12/23میتواند در دورههای غیرحضوری
که منتهی به مدرک تحصیلی میشود ،مطابق مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصیل کند.
تبصره

تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس مصوبات شتورای هتدایت استتعدادهای
درخشان وزارت انجام میشود
*

ماده 9

تحصیل دانشجو با رعایت ماده  7و تبصره آن در هر زمان ،فقط در یک دوره و یک رشته تحصتیلی
امکانپذیر است.
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فصل دوم
نظام آموزشی

ماده 7
آموزش دردانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام میشود.
تبصره

دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی ،برنامه درسی مصوب شورای عتالی برنامتهریتزی آموزشتی را
منحصراً برای دانشجویان خارجی در صورتی که به حدنصتاب ززم بترای تشتکیل کت س برستد بتا
رعایت ضوابط و مقررات مربوط ،به زبان انگلیسی ارائه نماید.
ماده 92
دانشگاه موظف است ،برنامههای آموزشی و درسی مصوب شورای عالی برنامهریزی آموزشتی وزارت
را برای دورهای که در آن با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است ،اجرا نماید.
تبصره

دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده در صتد از واحتدهای درستی هتر دوره را بتا اولویتت دروس پایته و
عمومی به جز دروس مجموعه معارف اس می و فارسی عمومی به صورت الکترونیکی (مجتازی) بتا
تأکید بر محتوای الکترونیکی و رعایت استانداردهای مصوب وزارت ارائه نماید.
ماده 99
چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پی نیاز (تقدم و تأخر) هر درس
طبق برنامه درسی مصوب بر عهدهی گروه آموزشی است.
تبصره 9

دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی ،از رعایت مقررات مربوط به این ماده معاف است.
*

تبصره 1

اگر دروس درخواستی دانشجو تا زمان فراغت از تحصیل وی ارائه نگتردد ،بته تأییتد شتورای گتروه
آموزشی میتوان نسبت به عدم رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس اقدام نمود.
*

تبصره 3

دانشجویانی که تمایل به اخذ درس اختیاری از سایر دانشکدهها یا گروههای آموزشی طبق سی بس
دروس را دارند ،در صورت موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد مجاز بته عتدم رعایتت پیشتنیاز یتا
همنیاز هستند.
*

ماده 91

در موارد ذیل دانشجو میتواند نسبت به همنیازی مشروط دروس اقدام نماید.
 -1اگر تعداد واحد دانشجو در ترم مورد نظر به حتد نصتاب ززم ( 12واحتد درستی) نرستد ،تتا
رسیدن تعداد واحد به حد نصاب به تشخیص استاد راهنما و با تأیید شورای گتروه آموزشتی
همنیازی مشروط صورت میپذیرد.
 -2در شرایط خاص ،دانشجو میتواند به تشخیص استاد راهنما و با تأیید شورای گروه آموزشی،
نسبت به همنیازی مشروط دروس اقدام نماید.
*

ماده 93

مطابق قانون همنیازی ،دانشجویانی که در یک نیمسال تحصیلی دو درس را اخذ کترده باشتند کته
یکی از آنها همنیاز درس دیگر باشد ،مجاز به حذف تکدرس درس همنیاز نیستند .در صتورتی کته
درس همنیاز حذف اضطراری ،حذف پزشکی یا حذف شورای آموزشی گردد ،دروس وابستته بته آن
حذف نمیشود.
*

ماده 94

11

در صورتی که دانشجویی درسی را دو بار مردود شده و آن درس پیشنیاز دروس دیگری باشد ،برای
بار سوم می تواند درس پیشنیاز را بتا دروس دیگتر همنیتاز کنتد .در صتورت عتدم گذرانتدن درس
پیشنیاز ،قبولی دانشجو در هر یک از دروس ب مان میباشد ،و دانشجو موظف است تنها آن درسی
را که موفق به گذراندن آن نشده باشد ،در نیمسالهای آتی اخذ نماید.
*

تبصره

در صورتی که دانشجویی درسی را سه بار مردود شده باشد ،پیشنیاز آن بترای ستایر دروس حتذف
میگردد.
*

ماده 95

در خصوص ساعات حل تمرین و نحوه برگزاری ک سهای آن در صورت لزوم ،بته تشتخیص گتروه
آموزشی ،در هر رشته از دورههای کارشناسی تا  21ستاعت و در دورههتای کتاردانی و کارشناستی
ناپیوسته تا  11ساعت به عنوان حلتمرین به ساعات تدریس رشته ،در طول دوره اضافه شود.

فصل سوم
واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
ماده 91
دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ززم است حداقل  12و حتداکثر  21واحتد درستی انتختاب کنتد.
حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان  1واحد درسی است.
تبصره 9

اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل  17باشد ،در این صتورت دانشتجو بتا تأییتد
گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد میتواند حداکثر تا  23واحد درسی را اخذ نماید.
تبصره 1

چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دان آموختگی ،حداکثر  23واحد درسی باقی داشته باشد ،به
شرطی که میانگین کل وی بازی  11باشد ،میتواند تا  23واحد درسی اخذ نماید.
تبصره 3

در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  4واحد درسی دان آموخته شود ،بتا تأییتد گتروه
آموزشی ،میتواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.
تبصره 4

دانشجو همزمان نمیتواند از مفاد تبصره  2و  1این ماده استفاده کند.
تبصره 5

در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانتده دانشتجو در پایتان هتر نیمستال بته تشتخیص گتروه
آموزشی ،بنا به دزیل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  12واحد درسی برسد ،در اینصورت

12

این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب میشود ،امتا در
مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصره  1همین ماده) بیتأثیر است( .به عبارت دیگر،
در شرایط مذکور ،اگر میانگین دانشجو کمتر از  12شد ،مشروط نیست و اگر  17و بازتر شد ،ممتاز
محسوب نمیشود).
*

ماده 99

اخذ دروس کارآموزی فقط در تابستان بر اساس سرفصل دروس هر رشته مجاز است.
*

تبصره 9

در صورت اخذ دروس کارآموزی در تابستان ،دانشجو مجاز به انتخاب دروس دیگر به صورت حضوری
در ترم تابستان نمیباشد ،مگر این که محل گذراندن کارآموزی و دروس در یتک شتهر و بتا رعایتت
تعداد واحد مجاز انتخاب گردند.
*

تبصره 1

در صورت موافقت گروه آموزشی مربوطه دانشجو میتواند در طول ترم (سال آخر) کتارآموزی را بتا
ساعت بیشتری نیز بگذراند.
ماده 99
در صورتیکه دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانت آمتوختگی حتداکثر دو درس نظتری
داشته باشد ،با تأیید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال (موضوع تبصرههتای  2و
 1ماده  )11میتواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.
تبصره

چنانچه دانشجویی قب ً یک درس عملی -نظری را اخذ ،ولی نمره قبولی کسب نکند ،اما دوره عملی
درس فو را گذرانده باشد ،میتواند با رعایت مفاد این ماده ،بخت
معرفی به استاد اخذ نماید.

نظتری آن درس را بته صتورت

*

ماده 97

به منظور اخذ دروس به صورت معرفی به استاد ،رعایت موارد ذیل الزامی میباشد.
 -1واحدهای اخذ شده در نیمسال قبل دانشجو کمتر از حداقل مجاز واحدها نباشد.
 -2هیچ نمره ناتمامی در کارنامه کلی دانشجو موجود نباشد (به جز درس پروژه).
 -1نمره دو درس نظری ،حداکثر تا  32روز پس از آخرین روز انتخاب واحد هر نیمسال (شروع کت س-
ها) ،به اداره آموزش رسیده باشد .در غیر این صورت نیمسال مذکور جزو سنوات تحصتیلی دانشتجو
محسوب خواهد شد.
 -3در صورت اخذ دروس معرفی به استاد در ترم تابستان ،می بایست نمتره آن دروس بته همتراه نمتره
پروژه حداکثر تا تاریخ  11شهریور ماه به اداره آموزش اع م گردد.
*

ماده 12

دانشجویانی که با حد مجاز واحد در ترم آخر فارغ التحصیل میشوند ،میتوانند یک درس را که بتا
درس دیگری تداخل داشته باشد ،در صورت تأیید استتاد درس و متدیر گتروه مربوطته بته صتورت
غیرحضوری انتخاب و در پایان نیمسال در امتحان آن درس بته همتراه دانشتجویان دیگتر شترکت
نمایند.
*

ماده 19

آن دسته از پذیرفتهشدگان آزمتون سراستری ورود بته دانشتگاه ،در دوره کارشناستی ناپیوستته در
همهی رشتههای تحصیلی که نمرهی خام امتحان آنها ،در آزمون ورودی ،در یک یا چنتد درس بته
تشخیص گروه آموزشی ،از حد نصاب معینی کمتر باشد ،موظفند حسب نیاز رشته ،دروستی را کته
گروه تعیین میکند به عنوان دروس جبرانی ع وه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
ماده 11
تعداد واحدهای جبرانی با تشخیص گروه آموزشی ،صرفاً برای دوره کارشناسی ناپیوسته حتداکثر 1
واحد میباشد ،و نمره دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمیشود.
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تبصره

دانشگاه اختیار دارد برای دان آموختگان دوره کاردانی پیوسته (فاقد مدرک پی

دانشتگاهی) کته

معدل کل آنها زیر  13است ،و در دوره کارشناسی ناپیوسته در رشته غیر مرتبط (به تشخیص گروه
آموزشی) پذیرفته شدهاند ،حداکثر  21واحد درسی جبرانی ارائه کند .نمره این دروس در میتانگین
نیمسال و کل محاسبه نمیشود.
ماده 13
برنامهریزی و تصمیمگیری درباره چگونگی و زمان حذف و اضافه ،حذف اضتطراری دروس ،اعت م و
ثبت نمره ،تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوهنامه اجرایی مصوب شورای آموزشتی دانشتگاه انجتام
میشود.
*

ماده 14

دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی ،فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پتس از شتروع نیمستال
تحصیلی (طبق تقویم آموزشی) ،حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا
دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگرجابهجا نماید .مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی
از حد مقرر تجاوز نکند.
ماده 15
مدت مجاز تحصیل در دورههای کاردانی(اعم از پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته  2سال و
در دورههای کارشناسی پیوسته  3سال است.
تبصره 9

دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشتگاه ،حتداکثر یتک نیمستال
برای دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ،و حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوستته،
مدت مجاز تحصیل را افزای
تحصیل محروم خواهد شد.

دهد .چنانچه دانشجو در ایتن متدت دانت آموختته نشتود ،از ادامته

تبصره 1

هزینه افزای

سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصتوب هیتأت امنتاا دانشتگاه از دانشتجویان مشتمول

آموزش رایگان دریافت میشود.
ماده 11
آموزش رایگان برای هر دانشجو ،در هر دوره تحصیلی صرفاً یکبار و در یک رشته تحصیلی امکتان-
پذیر است.
ماده 19
دانشجوی مشمول آموزش رایگان در دانشگاههای دولتی ،در صورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی
در هر درس ،برای انتخاب مجدد آن درس ،در صورتی که سنوات مجاز تحصیلی دانشجو تمام شده
باشد ،موظف به پرداخت هزینه مربوط طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه میباشد.
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فصل چهارم
حضور و غیاب

ماده 19
حضور دانشجو در تمام جلسات درس دورههای حضوری الزامی است.
تبصره 9

اگر دانشجو در درسی بی

از  3/91جلسات ،یا در جلسه امتحان پایتان نیمستال آن درس غیبتت

کند ،چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ،غیر موجه تشتخیص داده شتود،
نمره آن درس صفر ،و در صورت تشخیص موجه ،آن درس حذف میشود .در این صورت رعایت حد
نصاب  12واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ،ولی نیمسال متذکور بته عنتوان یتک
نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب میشود.
تبصره 1

در شرایط خاص ،حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی ،بتا درخواستت کتبتی دانشتجو و تأییتد
شورای آموزشی دانشگاه ،قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است.
تبصره 3

دانشجو میتواند با رعایت مفاد تبصره  1این ماده ،در صتورت اضتطرار تتا دو هفتته قبتل از شتروع
امتحانات پایان نیمسال ،صرفاً یک درس نظری را با تأیید گروه آموزشی حذف کند ،به شرط آن که
تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از  12واحد نشود.
*

تبصره 4

دانشجویانی که در طول نیمسال تحصیلی بی

از  3/91جلسات غیبت دارند و اسامی آنان توسط

مدرس درس به اداره آموزش دانشگاه اع م گردیده است ،حق حضور در جلسه امتحان پایان ترم
آن درس را نخواهند داشت.
*

تبصره 5

دانشجوی غایب مشمول تبصره 1باید حداکثر تا یک هفتته پتس از امتحانتات آن نیمستال ،علتت
غیبت موجه خود را با مدارک مستند به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید.
تبصره 1

*

اگر دانشجو در جلسه امتحان پایان ترم غیبت نماید ،تنها در صورتیکته غیبتت دانشتجو بته دلیتل
بستری باشد ،با ارائه مستندات پزشکی و تأیید شورای آموزشتی دانشتگاه ،آن درس حتذف (حتذف
پزشکی) میگردد.
*

تبصره 9

دانشجو میتواند یک درس نظری را پس از مهلت مقرر با توجه به شرایط ذیتل تتا یتک روز بعتد از
امتحان آن درس (به شرط عدم حضور در جلسه امتحان) ،حذف اضطراری نماید:
 -1تعداد ساعات غیبت دانشجو کمتر از تعتداد ستاعات مجتاز غیبتت ( 3/91مجمتوع ستاعات درس)
باشد.
 -1تعداد واحدهای باقیمانده کمتر از  12واحد نگردد .در صورتیکه پتس از حتذف اضتطراری تعتداد
واحدهای دانشجو کمتر از حد نصاب ( 12واحد) شود ،بایستی به تأیید شورای آموزشتی دانشتکده
برسد.
*

ماده 17

غیبت در جلسات دو هفتهی اول هر درس به دلیل حذف و اضافه ،یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست،
و در صورت پیشامد به عنوان ( 1جلسه از  11جلسه) غیبت مجاز دانشجو محسوب میشود.
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فصل پنجم
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

ماده 32
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس ،و بر اساس حضور و فعالیت
در ک س ،انجام تکالیف و نتایج امتحانات انجام می شتود ،و بته صتورت عتددی از صتفر تتا بیستت
محاسبه میشود.
تبصره 9

برگزاری آزمون کتبی برای دروس نظری ،الزامی است.
تبصره 1

نمرات دروس تمرین دبیری ،کارآموزی و کارورزی ،عملیات صحرایی ،کار در عرصه و دروسی که در
برنامه درسی مصوب ،با پروژه ارائه میشود ،در صورتی که به تشخیص مدرس و تأیید گروه آموزشی
مربوط ،تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ،ناتمام تلقی میشود .قطعتی شتدن
نمره ناتمام طبق شیوهنامه ماده  21انجام میشود.
*

ماده 39

مدرس هر درس موظف است ،گزارش نمره ارزیابی نهایی درس دانشجویان را ظرف مدت  11روز از
تاریخ برگزاری امتحان پایان نیمسال آن درس به اداره آموزش دانشگاه اع م نماید.
*

تبصره 9

دانشجویی که نسبت به نمره ارزیابی درس ،تقاضای تجدیدنظر داشته باشد ،میتواند ظرف مدت سه
روز از تاریخ اع م نمره ،تقاضای تجدیدنظر خود را اع م نماید .مدرس هر درس نیز موظتف استت،
پس از رسیدگی به تقاضای اعتراضات دانشجویان نمره قطعی را در مهلت مقرر تایید نماید.
*

تبصره 1

نمرهی ناتمام باید حداکثر ظرف مدت  32روز از تاریخ پایان امتحانات ،با رعایت مهلتهتای متذکور
در موضوع تبصره  2ماده  11به نمره قطعی تبدیل شود.
*

تبصره 3

نمره درس پس از قطعی شدن ،غیرقابل تغییر است.
ماده 31
حداقل نمرهی قبولی در هر درس  11است.
تبصره 9

دانشجویی کته در هتر نیمستال در یتک یتا چنتد درس نمترهی قبتولی کستب نکنتد ،چنانچته در
نیمسالهای بعدی ،درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند ،نمره یا تمام نمرههای متردودی
قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو ،فقط ثبت و باقی میماند ،اما این نمرهها در محاسبه میتانگین
کل دوره بیاثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس م ک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
تبصره 1

گذراندن دروس با استفاده از تبصره  ،1صرفاً برای محاسبه میانگین کتل دوره تحصتیلی در هنگتام
دان آموختگی میباشد ،و مشروطی دانشجو در نیمسالهای قبل را خنثی نمیکند.
تبصره 3

تسهی ت این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی ،نمتره متردودی
دریافت میکنند ،نمیشود.
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*

ماده 33

دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود ،در اولین فرصت ،ملزم به تکرار آن است.
*

تبصره

اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شد ،به جای آن درس میتواند از جدول دروس انتخابی
در برنامه مصوب ،درس دیگری را انتخاب نماید ولی نمره مردودی درس انتخابی اول شامل تبصره 1
ماده  12نمیشود.
ماده 34
چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از  12باشتد ،دانشتجو در آن
نیمسال مشروط تلقی میشود و در نیمسال بعدی حداکثر میتواند تا  13واحد درسی انتخاب کند.
تبصره

چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته
سه نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد ،از تحصیل محروم میشود.
*

ماده 35

دانشگاه میتواند موضوع مشروط بودن دانشجو را اط عرسانی کند با این حال عدم اخطار به وی از
طرف دانشگاه ،و یا اظهار بیاط عی دانشجو از این امر ،مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.

فصل ششم
مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده 31
دانشجو می تواند با رعایت ستنوات مجتاز تحصتیل ،در دورهکتاردانی و کارشناستی ناپیوستته ،یتک
نیمسال و در دورهکارشناسی پیوسته ،حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره 9

مدت مجاز مرخصی زایمان ،دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.
تبصره 1

مدت مجاز مرخصی پزشکی ،در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی ،حتداکثر دو
نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.
تبصره 3

بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند مأموریت همسر یا والدین و )...حداکثر تا دو نیمسال
تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز ،در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است.
تبصره 4

دانشجو میتواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ،از مجموع مرخصیهای مذکور در این ماده ،و
تبصرههای مندرج در آن ،بهرهمند شود.
*

تبصره 5
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دانشجوی متقاضی مرخصی تحصیلی ،باید درخواست مرخصی تحصیلی خود را شخصاً و به صتورت
کتبی ،حداقل دو هفته قبل از شروع نامنویسی هر نیمسال ،به گروه آموزشی تسلیم نماید.
ماده 39
عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل ،انصراف از
تحصیل محسوب میشود و دانشجوی منصرف از تحصیل ،حق ادامه تحصیل ندارد.
*

تبصره

در موارد استثنایی ،که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه متیدانتد ،بایتد دزیتل مستتند ختود را
حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال ،و به صورت مکتوب به اداره آموزش دانشگاه ارائه دهتد.
در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل دانشجو توسط شورای آموزشی دانشگاه ،آن نیمسال جزو
مرخصی تحصیلی وی محسوب میشود (با رعایت ماده .)11
ماده 39
دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل ،باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبتی بته
اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند .دانشجو مجاز است ،فقط برای یک بار و تا دو متاه از تتاریخ ارائته
درخواست ،تقاضای انصراف خود را پس بگیرد .در غیر این صورت ،پس از انقضای این مهلت ،حکتم
انصراف از تحصیل وی صادر میشود.
*

ماده 37

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

تبصره

تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس
ضوابط مربوط است.

*

ماده 42

اداره آموزش موظف است در صورتی که دانشجویی بر اساس آییننامه آموزشی اخراج  /منصترف از
تحصیل شناخته شود ،مراتب را کتباً به دانشجو اع م نماید.
*

تبصره 9

تاریخ انصراف دانشجویانی که به دلیل عدم مراجعه منصرف از تحصتیل شتناخته متیشتوند ،پایتان
آخرین نیمسال تحصیلی که دانشجو ثبت نام نموده است ،خواهد بود.
*

تبصره 1

تاریخ انصراف دانشجویان مشغول به تحصیلی که شخصاً درخواست انصراف از تحصتیل متینماینتد،
همان تاریخ ثبت درخواست اولیه دانشجو (انصراف موقت) خواهد بود .بدیهی است آن نیمسال جزا
سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میگردد.
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فصل هفتم
میهمانی
ماده 49
میهمانی و انتقال دانشجو مطتابق آیتیننامته میهمتانی و انتقتال دانشتجویان دورههتای کتاردانی و
کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب وزارت انجام میشود.
ماده 41
در صورتی که سکونت دائمی خانواده دانشجو در نزدیکترین محل بته شتهر مؤسسته مقصتد باشتد،
دانشجو می تواند پس از اع م قبولی از طرف سازمان سنج
براساس دستورالعمل اجرایی این ماده که توسط سازمان سنج

آمتوزش کشتور طبتق جتدول زیتر و
تنظیم خواهد شد ،میهمتان مبنتا

شود .بر این اساس دانشجویان در صورت داشتن  %91نمره آزمون سراستری آخترین فترد پذیرفتته
شده در همان رشته در مؤسسه مقصد میتوانند از ابتدای شروع بته تحصتیل حتداکثر بترای متدت
چهار نیمسال در مقط کارشناسی پیوسته و دو نیمسال در مقط کاردانی و کارشناستی ناپیوستته
میهمان مبنا شوند .پس از آن دانشجو در صورت احراز شرایط ،انتقال یافته و در صورت عدم احتراز
شرایط انتقال ،میتواند از طریق سامانه برای تمدید میهمانی اقدام نماید.
قبولی در آزمون

مؤسسات مهمان مبنا

روزانه یا نوبت دوم

روزانه یا نوبت دوم

م حظات
پتس از اتمتام متتدت میهمتانی مبنتتا در صتورت احتتراز
شرایط ،انتقال یافتته و در صتورت عتدم احتراز شترایط
انتقال ،می تواند از طریق سامانه برای تمدیتد میهمتانی
اقدام نماید.

غیر انتفاعی

غیر انتفاعی ،پردیسهای
خودگردان دانشگاهی

پس از اتمام مدت میهمتانی مبنتا متی توانتد از طریتق
سامانه برای تمدید میهمانی اقدام نماید.

پردیسهای خودگردان

پردیسهای خودگردان

میهمانی مبنا به مؤسسات غیرانتفتاعی تتوأم بتا انتقتال

دانشگاهی

دانشگاهی ،غیرانتفاعی

میباشد.

نیمه حضوری

نیمه حضوری

مجازی

مجازی

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان

فنی حرفه ای

فنی حرفهای و غیرانتفاعی

تبصره 9

ثبت تقاضای میهمانی مبنا صرفاً برای پذیرفته شدگان همان ستال ورود و همتان دوره امکتانپتذیر
است.
تبصره 1

ظرفیت میهمانی مبنا  %2تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است.
ماده 43
در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در مؤسسه مبدأ با میانگین کتل حتداقل 11
گذرانده باشد ،میتواند تقاضای دو نیمسال (اول و دوم) میهمان شدن را از طریتق ستامانه ختدمات
آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در اردیبهشت ماه هر سال ارائه نماید.
تبصره 9

حداکثر مدت میهمانی برای مقط کارشناسی پیوستته چهتار نیمستال و بترای مقتاط کتاردانی و
کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال تحصیلی میباشد ،ادامه وضعیت میهمانی در صورت موافقت مبدأ و
مقصد تا پایان دوره ب مان است.
تبصره 1
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انتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان ،چته بته صتورت تکتدرس و چته بته صتورت نیمستال
تحصیلی کامل ،باید با تأیید مؤسسه مبدأ و طبق شرایط مؤسسه مقصد باشد.
تبصره3

واحدهایی را که دانشجوی میهمان در مؤسسه مقصد میگذراند ،عیناً در کارنامه او در مؤسسه مبدأ
ثبت و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.
تبصره 4

مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان در کلیه حالتهای میهمانی توسط مؤسسه مبدأ صتادر
میشود.
ماده44
میهمانی از مؤسسات غیردولتی به مؤسسات دولتی در صورت موافقت مبدأ و مقصد ب مان ولی بته
عکس آن ممنوع است .شهریه مؤسسه مقصد براساس شهریه دانشجویان نوبت دوم (شبانه) خواهتد
بود.
ماده 45
میهمانی از مؤسسات دولتی و غیردولتی به مراکز علمی کاربردی ممنوع است.
ماده 41
میهمانی از مؤسسات غیردولتی به دانشکدههای فنی و حرفهای و بالعکس ب مان میباشد.
ماده 49
سقف پذیرش دانشجوی میهمان موضوع آییننامه شماره  31/1/44331مور 1192/11/21در هتر
سال تحصیلی برای کلیه مؤسسات دولتی  %21و برای مؤسسات غیردولتی  %12تعداد پذیرش کتل
دانشجویان ورودی همان ستال تحصتیلی متیباشتد .مؤسستات مبتدأ موظفنتد در صتورت تطبیتق
درخواست میهمانی دانشجو با مفاد آییننامه مذکور ،تا سقف فو الذکر با تقاضاها موافقت نمایند.

ماده 49
دانشجوی میهمان در صورت کسب معدل کل  11در چهار نیمسال در مقط کارشناسی پیوستته و
دو نیمسال در مقط کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در مؤسسه مقصد ،میتواند با موافقت مؤسسات
مبدأ و مقصد ،میهمان دائم شود.
تبصره

در صورت میهمانی دائم ،نیازی به مراجعه دانشجو در هر نیمسال به مؤسسه مبدأ نمیباشد و صرفاً
در پایان هر نیمسال ،کارنامه دانشجو به مؤسسه مبدأ ارسال و در پایان تحصیل با اعت م فراغتت از
تحصیل دانشجو توسط مؤسسه مقصد ،مدرک توسط مؤسسه مبدأ صادر خواهد شد.
ماده 47
در صورت تأیید کارنامه و دان آموختگی دانشجوی میهمان دائم توسط دانشتگاه مقصتد و یکستان
بودن گرای

تحصیلی ،دانشگاه مبدأ نسبت بته صتدور متدرک اقتدام نمتوده و نیتازی بته تطبیتق

واحدهای درسی نمیباشد.
ماده 52
در صورتی که نظر مؤسسه مقصد در مورد میهمانی یا انتقتال مغتایر بتا نظتر مؤسسته مبتدأ باشتد،
دانشجو برای یک نیمسال در مؤسسه مقصد میهمان شده و مؤسسه مقصد موظف است حداکثر تتا
پایان نیمسال اول تحصیلی دانشجوی میهمان ،مراتب را کتباً به مؤسسته مبتدأ اعت م و همتاهنگی
ززم برای رف اخت ف نظر بین دو مؤسسه معمول و نتیجه نهایی را به دانشجو اب غ نماید ،در غیتر
این صورت م ک ،اظهارنظر مؤسسه مبدأ خواهد بود.
ماده 59
در شرایط برابر ،اولویت میهمان شدن با متقاضیانی است که حداقل دارای یکی از شرایط ذیل می-
باشند.
 -1دانشجوی دختر
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 -2فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده و یا از کارافتادگی پدر و مادر در زمان دانشجویی به طتوری کته
عم ً منجر به سرپرستی خانواده توسط دانشجو شده و یا دانشجو به تشخیص مراج قانونی بته عنتوان
کفیل خانواده شناخته شود.
 -1بیماری خاص ،صعب الع ج و زع ج دانشجو به تأیید مراج ذیص ح.
 -3معلولیت مؤثر در زمان دانشجویی و یا دانشجویان معلولی که قبل از زمتان دانشتجویی تحتت حمایتت
سازمان بهزیستی میباشند.
 -2ازدواج دانشجوی دختر (در زمان دانشجویی) در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشتجو ،قبتل از
ازدواج ،در نزدیکترین محل به مؤسسه مقصد باشد.
 -1در مواردی که یکی از والدین دارای شرایط خاص و یا بیماری خاص به تشخیص مراج ذیصت ح متی-
باشند.
 -7دانشجویان خانم متأهل دارای فرزند در صورتیکه محل اشتتغال دائتم همستر دانشتجو در نزدیکتترین
محل به مؤسسه مقصد باشد.
 -4دانشجویان تحت پوش

کمیته امداد

 -9دانشجوی پسر متأهل (ازدواج بعد از قبولی) که همسر وی نیز دانشجو باشد.
تبصره

حسب تشخیص مؤسسات میتوانند بدون لحاظ شرایط فو برای میهمانی دانشجو اقدام نمایند.
ماده 51
دانشجویان دوره ی روزانه در دوران میهمانی ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت
دوم (شبانه) به مؤسسه مقصد میباشند.
ماده 53
دانشجویان نوبت دوم در طول دوره میهمانی مبنا و میهمانی ،ملزم به پرداخت شهریه ثابت به مبدأ
و کل شهریه ثابت و متغیر به مقصد میباشند.
ماده 54

دانشجویانی که به دلیل عدم حدنصاب ززم تعداد دانشجو برای تشکیل ک س در مؤسسه مبدأ ،بته
عنوان میهمان به مؤسسات دیگر معرفی میشوند ،از پرداخت هر گونته شتهریه ثابتت و متغیتر بته
مؤسسه مبدأ معاف میباشند.
ماده 55
انجام میهمانی در کلیهی حالتهای میهمانی از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر در یک شتهر ممنتوع
بوده و صرفاً برای دروس تکدرس مجاز است.
تبصره

در شرایط خاص موضوع در شورای بررسی موارد خاص استان قابل بررسی میباشد.
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فصل هشتم
انتقال

ماده 51
انتقال دانشجو به مؤسسه دیگر ،مشتروط بته کستب معتدل بتازتر از میتانگین معتدل دانشتجویان
ورودیهای همان سال و همان رشته در مؤسسه مقصد ،در مدت حتداقل چهتار نیمستال میهمتانی
برای مقط کارشناسی پیوسته و دو نیمسال برای مقاط کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و موافقتت
مبدأ و مقصد میباشد.
تبصره

دانشجویان متقاضی انتقال باید درخواست خود را در اردیبهشت ماه هر سال در ستامانهی ختدمات
آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ثبت نمایند.
ماده 59
انتقال ازدوره شبانه به روزانه ،از پیام نور به دورههای روزانه و شتبانه ،از غیردولتتی بته دولتتی و از
غیردولتی به دانشکدههای فنی حرفهای و مراکز علمی کاربردی ممنوع میباشد.
ماده 59
انتقال از دانشکدههای فنی و حرفهای به مؤسسات غیردولتی و از مؤسسات دولتی به مراکز پیام نور
و مؤسسات غیردولتی ب مان میباشد.
ماده 57
دانشجویانی که به دلیل عدم حدنصاب ززم تعداد دانشجو برای تشکیل ک س در مؤسسه مبدأ ،به

عنوان انتقال به مؤسسات دیگر معرفی میشوند ،از پرداختت هتر گونته شتهریه ثابتت و متغیتر بته
مؤسسه مبدأ معاف میباشند.
ماده 12
دانشجویان دوره روزانه در دوران انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم
(شبانه) به مؤسسه مقصد میباشند.
تبصره

دانشجویان دوره روزانه متقاضی انتقال درصورت دارا بتودن نمتره قبتولی دوره روزانته در مقصتد از
پرداخت شهریه معاف میباشند.
ماده 19
مؤسسه مبدأ موظف است بر اساس موارد ذکر شتده در آیتیننامته میهمتانی و انتقتال ،درخواستت
دانشجو را بررسی و در صورت داشتن شرایط ،حداکثر تا پانزدهم تیر (بترای دو نیمستال تحصتیلی)
موافقت خود را از طریق سامانه اع م و ریزنمرات دانشجو را به مؤسسه مقصد ارسال نماید .مؤسسه
مقصد مکلف است حداکثر تا پایان مرداد ماه نظر ختود را (بترای دو نیمستال تحصتیلی) از طریتق
سامانه به مؤسسه مبدأ و متقاضی اع م نماید.
تبصره 9

در صورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف مبدأ و مقصد ،اع م دزیتل عتدم موافقتت بتا
درخواست دانشجو از طریق سامانه ضروری میباشد.
تبصره 1

پس از عدم موافقت مبدأ و یا مقصد در صورتی که دانشجو خود را واجد شرایط خاص بداند میتواند
با ارائه مدارک از شورای بررسی موارد خاص مؤسسه یا استان تقاضای رستیدگی نمایتد .در صتورت
عدم موافقت شوراهای مذکور ،دانشجو میتواند مجدداً مدارک مربوطته را بتا رأی مخالفتت شتورای
بررسی موارد خاص استان برای بررسی نهایی به کمیته نظارت ارائه نماید .در هر حال آرای شتورای

02

بررسی موارد خاص استان و کمیته نظارت برای کلیه مؤسسات و دانشجوی متقاضی ززمازجرا می-
باشد.
ماده 11
در صورت انتقال ،واحدهای گذرانده شده دانشجو در مبدأ که با نمره  12و بازتر میباشتد ،عینتاً در
مقصد پذیرفته میشود .پذیرفتن واحدهای با نمره کمتر از  12در اختیار مؤسسه مقصد میباشد.
تبصره

تمام نمرات درسی دانشجو (در مؤسسه مبدأ و مقصد) اعم از قبتولی و یتا ردی و ستوابق آموزشتی،
عیناً در کارنامه دانشجوی انتقالی ثبت و نمرات دروس پذیرفته شتده در محاستبه میتانگین کتل او
محسوب میشود.
ماده 13
مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط مؤسسه مقصد صادر میشود.
ماده 14
انتقال دانشجو در هر مقط تحصیلی تنها یک بار مجاز است.
ماده 15
انجام انتقال از یک موسسه به موسسه دیگر در یک شهر ممنوع میباشد.
تبصره
در شرایط خاص موضوع در شورای بررسی موارد خاص استان قابل بررسی میباشد.

فصل نهم
تغییر رشته
ماده 11
دانشجوی دورههای کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر متیتوانتد از یتک رشتته یتا
به رشته یا گرای

گرای

 -1وجود رشته یا گرای

دیگر تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرای

دهد.

مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه؛

 -2موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه؛
 -1کمتر نبودن نمرههای اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشتی ذیربتط از نمتره آخترین
فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرای

در دانشگاه و در سال پتذیرش بتا تأییتد ستازمان ستنج

آموزش کشور؛
 -3امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرای

جدید درسنوات مجاز باقیمانده.

تبصره 9

دانشجو صرفاً در هر دورهی تحصیلی برای یک بار میتواند با رعایت شرایط این ماده ،تغییر رشته یا
دهد.

گرای

*

تبصره 1

دانشجویی میتواند تقاضای تغییر رشته دهد که ادامته تحصتیل متقاضتی در رشتته قبلتی از نظتر
مقررات آموزشی ب مان بوده و حتداقل یتک نیمستال تحصتیلی و حتداکثر  9/1واحتدهای دوره را
گذرانده باشد.
ماده 19
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تغییر رشته از دورههای پایین به دورههای بازتر ،از غیر دولتی بته دولتتی ،از شتبانه بته روزانته ،از
غیرحضوری به نیمهحضوری و حضوری ممنوع است ،ولی برعکس آن مجاز است.
تبصره

تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی در دوره ،از طریق بدون آزمون میباشد ،به رشتتههتایی کته
پذیرش در آنها از طریق آزمون سراسری صورت گرفته باشد ،ممنوع است.
ماده 19
تغییر رشته دانشجو در دورهکارشناسی ناپیوسته ممنوع است ،اما تغییر گرای

با داشتتن شترایط و

ضوابط ذکر شده در ماده  11امکانپذیر است.
ماده 17
دانشجویان متقاضی انتقال توأم با تغییر رشته میتوانند کما فیالسابق و خارج از سامانه تعیین شده
تقاضای خود را به مؤسسه مبدأ ارائه ،تا در صورت احراز شرایط مطابق آییننامه آموزشی و شتورای
بررسی موارد خاص با موافقت مبدأ و مقصد ،انتقال توأم با تغییر رشته آنها انجام شود.
ماده 92
انتقال توأم با تغییر رشته یا گرای  ،در صورت احتراز شترایط (موضتوع متواد  )31،14،71،71و بتا
کسب موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد ،فقط برای یک بار امکانپذیر است.
ماده 99
تمام نمرات درسی و سوابق آموزشی دانشجوی تغییر رشتته یافتته ،در کارنامته وی ثبتت و نمترات
دروس پذیرفته شده (معادلسازی شده) در محاسبه میانگین کل او محسوب میشود.

ماده 91
وزارت هر گونه انتقال و تغییر رشته تحصیلی پذیرفته شدگان غیر ایرانی ،با رعایت مفاد شیوهنامته
پذیرش و ثبت نام اتباع غیرایرانی متقاضی تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور به
شماره  3/17111مور  1193/13/11میباشد.

06

فصل دهم
پذیرش واحدهای درسی

ماده 93
معادلسازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو براساس دستورالعمل اجرایی مصتوب
شورای آموزشی دانشگاه امکانپذیر است.
تبصره 9

به ازای هر  12تا  21واحد از دروس معادلسازی شتده ،یتک نیمستال از ستنوات مجتاز تحصتیلی
دانشجو کاسته میشود.
تبصره 1

معادلسازی دروس صرفاً در شیوههای آموزشی هم عرض زیر صورت میگیرد؛
الف) واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دورههای حضوری ،نیمهحضوری یا غیرحضوری؛
ب) نیمهحضوری به نیمهحضوری و غیرحضوری؛
ج) غیرحضوری به غیرحضوری؛
*

تبصره 3

معادلسازی واحدهای گذرانده شده دانشجو از دانشگاههای دولتی ،فرهنگیان و آموزشکدههای فنی
و حرفهای با نمره بازی  12امکان پذیر میباشد.

*

تبصره 4

بررسی نمرات بین  11تا  ،12با در نظر گرفتن سطح دانشگاه به عهده شورای آموزشی گروه خواهد
بود .بدیهی است رعایت قوانین پیشنیازی و همنیازی برای دروس معادلسازی شده الزامی میباشد.
*

تبصره 5

معادلسازی واحدهای گذرانده شده دانشجو از دانشگاههتای آزاد است می ،پیتام نتور ،غیرانتفتاعی،
جام علمی کاربردی و مجازی امکان پذیر نمیباشد.

08

فصل یازدهم
فراغت از تحصیل
ماده 94
م ک دان

آموختگی برای دورههای کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ،داشتن میانگین کتل

حداقل  12در پایان دوره است.
تبصره

چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتتر از  12باشتد،
تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده میشود تا با اخذ مجتدد
حداکثر  21واحداز درسهایی که با نمره کمتر از  12گذرانده است ،میانگین کل دروس اخذ شتده
خود را به حداقل  12برساند ،و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند؛ در غیر این صورت از تحصیل
محروم میشود.
ماده 95
در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته ،حداقل  14واحد
درسی (شامل حداکثر  11واحد دروس عمومی ،و متابقی از ستایر دروس دوره) را بتا نمتره قبتولی
گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی  12یا بازتر باشد ،در این صورت میتوانتد متدرک دوره
کاردانی همان رشته را دریافت کند .در غیر اینصورت ،به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی
منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ،فقط گواهی مبنتی بتر تعتداد
واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.
تبصره 9

در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بی

از واحدهای

مورد نیاز دورهکاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشتد ،در ایتن صتورت دانشتگاه دروستی را مت ک

میانگین کل برای صدور مدرک کاردانی قرار می دهد ،که میانگین کل دانشجو در آن دروس 12 ،یا
بازتر شود.
تبصره 1

صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صترف نظتر از وجتود دوره کتاردانی مصتوب در آن
رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام میشود.
*

تبصره 3

برای صدور مدرک کاردانی رعایت پیشنیاز و همنیاز در زمان بی اثر نمودن دروس الزامی نمیباشد.
ماده 91
تاریخ دان آموختگی ،زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو ،در اداره آموزش دانشگاه است.
ماده 99
تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویانی که در تابستان آخر واحد دارند و در ضمن دروسی بته صتورت
معرفی به استاد نیز برای آنان باقیمانده است ،در صورتی که نمرات ترم تابستان آنان بته موقت بته
اداره آموزش دانشگاه اع م گردد ،دروس معرفی به استاد در ترم جدید (نیمستال اول) ثبتت ،ولتی
تاریخ فارغ التحصیلی تا پایان شهریور ماه همان سال خواهد بود .طبیعی است ایتن امتر منتوط بته
قطعی شدن ثبت نمره تا  11شهریور ماه خواهد بود.
ماده 99
از حد مجاز انتخاب واحتد کتردهانتد ،درستی کته

دانشجویانی که برخ ف آییننامه آموزشی ،بی

کمترین تعداد واحد را برای رساندن تعداد واحد دانشجو به حد مجاز دارد ،و کمترین نمتره قبتولی
دانشجو مربوط به آن درس است ،به تشخیص استاد راهنما بیاثر گردد ،تا تعداد واحدها به محدوده
مجاز برسد.
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