
 

آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و 

  93-94جهت اجرا از نيسمال اول 

اين شيوه نامه به منظور اجراي هر چه بهتر و هماهنگ آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي پيوسته در دانشگاه يـزد تـدوين   
در متن شيوه نامه حاضر، مطالب نگـارش  

اي اجراي شـفاف و قانونمنـد مقـررات    بر 

هدف از تدوين اين شيوه نامه، تنظيم امور آموزش دانشگاه يزد براي تربيت نيروي انساني متعهد، متخصـص و متناسـب بـا    
فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها و استفاده بهينه از ظرفيـت هـاي موجـود در جهـت     

منظور دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته است كه به صورت روزانه، نوبت دوم، نيمـه حضـوري،   

پرداخـت شـهريه    بـدون منظور شيوه آموزشي است كه دانشجو با بهره گيري از قانون آمـوزش رايگـان و يـا    

منظور شيوه آموزشي است كه دانشجو بدون بهره مندي از آمـوزش رايگـان و بـا پرداخـت شـهريه و بـه       

 -اسـتفاده از رسـانه هـاي نوشـتاري، صـوتي     
  . تصويري و الكترونيكي انجام و تنها كالس هاي رفع اشكال به صورت چهره به چهره برگزار مي شود

آموزشي است كه براي ارتقاي سطح دانش فني، كارآيي و توانايي دانشجو در رشته مربـوط برگـزار   

عضو هيئت علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است كه از سوي 
  .دانشگاه انتخاب مي شود تا راهنماي دانشجويان در امور آموزشي از بدو ورود تا فارغ التحصيلي باشد
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  بسمه تعالي

  

آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و  آيين نامه دانشگاه يزد در خصوص 

جهت اجرا از نيسمال اول   16/12/93ناپيوسته مصوب 

اين شيوه نامه به منظور اجراي هر چه بهتر و هماهنگ آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي پيوسته در دانشگاه يـزد تـدوين   
در متن شيوه نامه حاضر، مطالب نگـارش   .دوره كارشناسي شودقبلي شده است تا جايگزين تمامي آئين نامه هاي آموزشي 
 شوراي آموزشي دانشگاه يزد شده بصورت زيرخط دار، بر مبناي شيوه هاي مصوب

  .به مفاد آئين نامه اضافه گرديده است

هدف از تدوين اين شيوه نامه، تنظيم امور آموزش دانشگاه يزد براي تربيت نيروي انساني متعهد، متخصـص و متناسـب بـا    
فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها و استفاده بهينه از ظرفيـت هـاي موجـود در جهـت     نيازهاي جامعه و ايجاد هماهنگي در 

  . ارتقاي سطح كيفي آموزشي دانشجويان است

  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  . منظور دانشگاه يزد مي باشد

  . د استمنظور شوراي آموزشي دانشگاه يز

منظور دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته است كه به صورت روزانه، نوبت دوم، نيمـه حضـوري،   
  .طبق ضوابط مربوط برگزار مي شود

منظور شيوه آموزشي است كه دانشجو با بهره گيري از قانون آمـوزش رايگـان و يـا    
  .و به صورت حضوري تحصيل مي كند

منظور شيوه آموزشي است كه دانشجو بدون بهره مندي از آمـوزش رايگـان و بـا پرداخـت شـهريه و بـه       
  .صورت حضوري، در دانشگاه تحصيل مي كند

اسـتفاده از رسـانه هـاي نوشـتاري، صـوتي      آموزشي است كه بخشي از فرايند يادگيري، با :آموزش نيمه حضوري
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عضو هيئت علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است كه از سوي  ):راهنماي آموزشي(استاد راهنماي تحصيلي 
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تصويري و الكترونيكي انجام و تنها كالس هاي رفع اشكال به صورت چهره به چهره برگزار مي شود

آموزشي است كه براي ارتقاي سطح دانش فني، كارآيي و توانايي دانشجو در رشته مربـوط برگـزار    :آموزش مهارتي. 2-8
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دانشگاه انتخاب مي شود تا راهنماي دانشجويان در امور آموزشي از بدو ورود تا فارغ التحصيلي باشد



 

ــد  ــر واح ــراي ه ــري ب ــاعت،16نظ ــي س ــا   عمل ي
سـاعت و   64،كارورزي يـا كـار در عرصـه    

 . شود اجرامي مصوب درسي

درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش و يا مهارت دانشـجو،  

يكي از شعب فرعي از گروههاي علمـي اسـت كـه بـه لحـاظ موضـوع كـامال مشـخص اسـت و از          
  . موضوعات گروههاي علمي ديگر متمايز بوده و حداقل به يك كارائي مشخص مي انجامد

واحـد   68دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود و دانشجو با گذرانـدن  
  . طبق برنامه درسي مصوب رشته تحصيلي به دريافت مدرك كارداني نائل مي شود

دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسـطه آغـاز مـي شـود و دانشـجو بـا گذرانـدن        
بـه  ) امل شـود را نيز ش پروژهحسب رشته، طرح پژوهشي يا 

سقف تعداد واحد براي هر رشته، گرايش بـر اسـاس سرفصـل مصـوب و ابالغـي از      

دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارداني آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن تعداد 
  .درسي و طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي ناپيوسته نائل مي گردد

ف دروس در دوگرايش الهر يك از شعب يك رشته تحصيلي كه ناظر بر تخصص آن باشد كه اخت
  .درصد كل واحدها بيشتر باشد

مواد آزموني مشـترك،   همجموعه رشته هاي مختلف تحصيلي در دوره متوسطه است كه با توجه ب

بنيادي ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيئت علمي داراي تخصص مشترك 
  .اندازي آن رشته تحصيلي، در دانشگاه تشكيل مي شود

فردي است كه در يكي از دوره هاي آموزش عالي برابر ضـوابط معـين پذيرفتـه شـده و ثبـت نـام كـرده و        

بر ضوابط معين، گواهي فردي است كه يكي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برساند و برا

  .هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است
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ــداريا ــزان مق ــي  مي ــتدرس ــه اس ــاد ك ــد  آن مف ــر واح ــراي ه ب
،كارورزي يـا كـار در عرصـه    سـاعت  48) بازديـد علمـي  (ميـداني   عمليـات  يـا  ساعت،كارگاهي

درسي برنامه تابستاني وطبق يادوره تحصيلي نيمسال ساعت درطول يك

درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش و يا مهارت دانشـجو،  
  .ضروري است هدر آغاز يا طي دوره تحصيلي مربوط

يكي از شعب فرعي از گروههاي علمـي اسـت كـه بـه لحـاظ موضـوع كـامال مشـخص اسـت و از          
موضوعات گروههاي علمي ديگر متمايز بوده و حداقل به يك كارائي مشخص مي انجامد

دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود و دانشجو با گذرانـدن   :دوره كارداني پيوسته
طبق برنامه درسي مصوب رشته تحصيلي به دريافت مدرك كارداني نائل مي شود

دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسـطه آغـاز مـي شـود و دانشـجو بـا گذرانـدن         :دوره كارشناسي پيوسته
حسب رشته، طرح پژوهشي يا ( واحد درسي مصوب و طبق برنامه درسي مصوب 

سقف تعداد واحد براي هر رشته، گرايش بـر اسـاس سرفصـل مصـوب و ابالغـي از      . دريافت مدرك كارشناسي نائل مي شود
  .سوي وزارت علوم  عددي ثابت است

دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارداني آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن تعداد  :دوره كارشناسي ناپيوسته
درسي و طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي ناپيوسته نائل مي گردد

هر يك از شعب يك رشته تحصيلي كه ناظر بر تخصص آن باشد كه اخت: 
درصد كل واحدها بيشتر باشد 30درصد كل واحدهي رشته كمتر و از 

مجموعه رشته هاي مختلف تحصيلي در دوره متوسطه است كه با توجه ب

بنيادي ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيئت علمي داراي تخصص مشترك 
اندازي آن رشته تحصيلي، در دانشگاه تشكيل مي شوددر يك رشته علمي است كه با ايجاد و راه 

فردي است كه در يكي از دوره هاي آموزش عالي برابر ضـوابط معـين پذيرفتـه شـده و ثبـت نـام كـرده و        

فردي است كه يكي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برساند و برا
  .يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كرده باشد

هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است 16هر نيمسال تحصيلي شامل : نيمسال تحصيلي

  .هفته آموزش و يك هفته امتحانات پاياني است 6شامل 

  به دورهشرايط عمومي و اختصاصي ورود 

  .داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات وزارت

  .احراز توانمندي علمي مطابق مصوبات وزارت

  نحوه اجراي دوره

  .آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام مي شود

 

ــي. 2-10 ــد درس ــداريا:واح مق
ساعت،كارگاهي32آزمايشگاهي

ساعت درطول يك 120آموزي ركا

درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش و يا مهارت دانشـجو،   :درس جبراني. 2-11
در آغاز يا طي دوره تحصيلي مربوط

يكي از شعب فرعي از گروههاي علمـي اسـت كـه بـه لحـاظ موضـوع كـامال مشـخص اسـت و از          : رشته تحصيلي. 2-12
موضوعات گروههاي علمي ديگر متمايز بوده و حداقل به يك كارائي مشخص مي انجامد

دوره كارداني پيوسته.2-13

طبق برنامه درسي مصوب رشته تحصيلي به دريافت مدرك كارداني نائل مي شود درسي

دوره كارشناسي پيوسته. 2-14

واحد درسي مصوب و طبق برنامه درسي مصوب  130 حداقل
دريافت مدرك كارشناسي نائل مي شود

سوي وزارت علوم  عددي ثابت است

دوره كارشناسي ناپيوسته. 2-15

درسي و طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي ناپيوسته نائل مي گردد واحد 68

: گرايش تحصيلي.2-16

درصد كل واحدهي رشته كمتر و از  7از يك رشته نبايد از 

مجموعه رشته هاي مختلف تحصيلي در دوره متوسطه است كه با توجه ب: گروه آزمايشي. 2-17
  .دسته بندي مي شود

بنيادي ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيئت علمي داراي تخصص مشترك : گروه آموزشي.2-18
در يك رشته علمي است كه با ايجاد و راه 

فردي است كه در يكي از دوره هاي آموزش عالي برابر ضـوابط معـين پذيرفتـه شـده و ثبـت نـام كـرده و        : دانشجو.2-19
  .مشغول به تحصيل است

فردي است كه يكي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برساند و برا :دانش آموخته.2-20
يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كرده باشد

نيمسال تحصيلي -2-21

شامل : دوره تابستان -2-22

شرايط عمومي و اختصاصي ورود  .3ماده 

داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات وزارت. 3-1

احراز توانمندي علمي مطابق مصوبات وزارت .3-2

نحوه اجراي دوره :4ماده 

آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام مي شود



 

برنامه درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي را منحصراً براي 
تشكيل كالس برسد با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به زبان 

نامه ريزي آموزشـي وزارت را بـراي دوره   موظف است، برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي بر
در دانشگاه يزد كه مجاز به بـازنگري  ( .اي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است اجرا نمايد

برنامه هاي درسي مي باشد، برنامه هاي درسي بازنگري شده كه به تصويب شوراي برنامه ريزي درسي دانشگاه رسيده است 
  )عمل است و در رشته هايي كه بازنگري نشده است همان سر فصل مصوب وزارت علوم اجرا مي شود

دانشگاه اختيار دارد حداكثر تا ده درصد از واحدهاي درسي دوره را با تاكيد بر دروس پايه و عمومي به جز 
با تاكيد برمحتواي الكترونيكي و رعايت ) 

يكي از مدرسان مرتبط با رشته را به عنوان 

واحد درسي انتخـاب كنـد و حـداكثر واحـد     

 24باشد، در نيمسال تحصيلي بعد مي تواند حداكثر تا 

توانـد  مي    و مشروطي قبلي، ) نباشد 10
فـارغ      نمايد به شرط آنكه با اخذ واحدهاي نيمسـال پايـاني خـود، تمـامي واحـدهاي مـورد نيـاز بـراي         

در صورت باقي ماندن درس كارآموزي و يا دروس معرفي به استاد كـه در دوره تابسـتان و يـا    
در صورتي كه معـدل كـل دانشـجو    . نيمسال بعد اخذ مي شود دانشجو حق استفاده از امتياز تبصره حاضر را نخواهد داشت

 20نداشته باشـد در تـرم آخـر حـداكثر     باشد ولي از نظر ساير ضوابط آموزشي منعي براي ادامه تحصيل وي وجود 

واحد درسي باقي مانده باشـد، مـي توانـد واحـدهاي مـذكور را در      

.  

واحـد درسـي اخـذ نمايـد امكـان حـذف       
 20اضطراري دروس را نخواهد داشت مگر آنكه با حذف اضطراري يك درس، تعـداد واحـدهاي باقيمانـده وي بـه كمتـر از      

واحد باشد  اداره امور آموزشي دانشگاه بايد نسـبت  
اين تبصره شامل دانشـجوياني كـه در آخـرين نيمسـال     
امه، اخذ مي نمايند و دانشجوياني كـه در صـورت ارائـه    
كه آن دو درس را در نيمسال بعدي و يا تابستان بصـورت معرفـي بـه اسـتاد خواهنـد      

ارائه نشده است، برخي از دروس مورد نياز ايشان 

 

٣ 

برنامه درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي را منحصراً براي ي، يناادانشگاه اختيار دارد در صورت تو
تشكيل كالس برسد با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به زبان  دانشجويان خارجي در صورتي كه به حد نصاب الزم براي

موظف است، برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي بر
اي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است اجرا نمايد

برنامه هاي درسي مي باشد، برنامه هاي درسي بازنگري شده كه به تصويب شوراي برنامه ريزي درسي دانشگاه رسيده است 
عمل است و در رشته هايي كه بازنگري نشده است همان سر فصل مصوب وزارت علوم اجرا مي شود

دانشگاه اختيار دارد حداكثر تا ده درصد از واحدهاي درسي دوره را با تاكيد بر دروس پايه و عمومي به جز 
) مجازي(دروس مجموعه معارف اسالمي و فارسي عمومي را بصورت الكترونيكي 

  .استانداردهاي مصوب وزارت ارائه نمايد

يكي از مدرسان مرتبط با رشته را به عنوان  ،دانشگاه موظف است براي هدايت تحصيلي دانشجو از زمان پذيرش
  .راهنماي آموزشي تعيين و اعالم نمايد

واحد درسي انتخـاب كنـد و حـداكثر واحـد      20و حداكثر  12حداقل  است الزمدانشجو در هر نيمسال تحصيلي 
  .واحد درسي است 6مجاز انتخابي در دوره تابستاني 

باشد، در نيمسال تحصيلي بعد مي تواند حداكثر تا  17اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيمسال حداقل 
  

10كمتر از ( در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو صرف نظر از معدل كل 
نمايد به شرط آنكه با اخذ واحدهاي نيمسـال پايـاني خـود، تمـامي واحـدهاي مـورد نيـاز بـراي         

در صورت باقي ماندن درس كارآموزي و يا دروس معرفي به استاد كـه در دوره تابسـتان و يـا    . التحصيلي را اخذ نموده باشد
نيمسال بعد اخذ مي شود دانشجو حق استفاده از امتياز تبصره حاضر را نخواهد داشت

باشد ولي از نظر ساير ضوابط آموزشي منعي براي ادامه تحصيل وي وجود 
  .واحد درسي مي تواند اخذ نمايد

واحد درسي باقي مانده باشـد، مـي توانـد واحـدهاي مـذكور را در       8در شرايطي كه از تحصيل دانشجو حداكثر 
  .دوره تابستاني انتخاب نمايد

.اين ماده استفاده نمايد 3و  2دانشجو همزمان نمي تواند از مفاد تبصره 

واحـد درسـي اخـذ نمايـد امكـان حـذف        20در صورتي كه دانشجو در آخرين نيسمال تحصيلي خـود بـيش از   
اضطراري دروس را نخواهد داشت مگر آنكه با حذف اضطراري يك درس، تعـداد واحـدهاي باقيمانـده وي بـه كمتـر از      

واحد باشد  اداره امور آموزشي دانشگاه بايد نسـبت   12كه تعداد واحد دانشجو پس از ترميم، كمتر از 
اين تبصره شامل دانشـجوياني كـه در آخـرين نيمسـال     . اقدام نمايد) حذف تمامي واحدهاي دانشجو

امه، اخذ مي نمايند و دانشجوياني كـه در صـورت ارائـه    تحصيلي، تمامي واحدهاي باقيمانده خود را تا سقف مقرر در آئين ن
كه آن دو درس را در نيمسال بعدي و يا تابستان بصـورت معرفـي بـه اسـتاد خواهنـد      (نشدن حداكثر دو درس نظري خود 

برخي از دروس مورد نياز ايشان  ضمنا دانشجوياني كه در آخرين نيمسال تحصيلي خود

 

دانشگاه اختيار دارد در صورت تو: 1 تبصره
دانشجويان خارجي در صورتي كه به حد نصاب الزم براي

  .انگليسي ارائه نمايد

موظف است، برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي بر» دانشگاه «  .5ماده 
اي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است اجرا نمايد

برنامه هاي درسي مي باشد، برنامه هاي درسي بازنگري شده كه به تصويب شوراي برنامه ريزي درسي دانشگاه رسيده است 
عمل است و در رشته هايي كه بازنگري نشده است همان سر فصل مصوب وزارت علوم اجرا مي شودمالك 

دانشگاه اختيار دارد حداكثر تا ده درصد از واحدهاي درسي دوره را با تاكيد بر دروس پايه و عمومي به جز  :1 تبصره
دروس مجموعه معارف اسالمي و فارسي عمومي را بصورت الكترونيكي 

استانداردهاي مصوب وزارت ارائه نمايد

دانشگاه موظف است براي هدايت تحصيلي دانشجو از زمان پذيرش :6ماده 
راهنماي آموزشي تعيين و اعالم نمايد

دانشجو در هر نيمسال تحصيلي  :7ماده 
مجاز انتخابي در دوره تابستاني 

اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيمسال حداقل  :1تبصره 
  . واحد درسي را اخذ نمايد

در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو صرف نظر از معدل كل  :2تبصره 
نمايد به شرط آنكه با اخذ واحدهاي نيمسـال پايـاني خـود، تمـامي واحـدهاي مـورد نيـاز بـراي         واحد اخذ  24تا 

التحصيلي را اخذ نموده باشد
نيمسال بعد اخذ مي شود دانشجو حق استفاده از امتياز تبصره حاضر را نخواهد داشت

باشد ولي از نظر ساير ضوابط آموزشي منعي براي ادامه تحصيل وي وجود  10زير 
واحد درسي مي تواند اخذ نمايد

در شرايطي كه از تحصيل دانشجو حداكثر  : 3تبصره 
دوره تابستاني انتخاب نمايد

دانشجو همزمان نمي تواند از مفاد تبصره : 4تبصره 

در صورتي كه دانشجو در آخرين نيسمال تحصيلي خـود بـيش از    :5تبصره 
اضطراري دروس را نخواهد داشت مگر آنكه با حذف اضطراري يك درس، تعـداد واحـدهاي باقيمانـده وي بـه كمتـر از      

  . واحد تقليل يابد

كه تعداد واحد دانشجو پس از ترميم، كمتر از  در صورتي :6تبصره 
حذف تمامي واحدهاي دانشجو(به حذف ترم دانشجو 

تحصيلي، تمامي واحدهاي باقيمانده خود را تا سقف مقرر در آئين ن
نشدن حداكثر دو درس نظري خود 

ضمنا دانشجوياني كه در آخرين نيمسال تحصيلي خود. نمي شود) گذراند



 

ده دروسشان در نيمسال بعد ممكن باشد نيز مجاز خواهنـد بـود تـا پـس از اخـذ موافقـت       
نيمسـال خـود را   ) تمـامي دروس ارائـه شـده در نيمسـال    

احدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال بـه تشـخيص گـروه آموزشـي، بنـا بـه       
واحد درسي برسد در اينصورت ايـن نيمسـال بـه عنـوان يـك نيمسـال       

همـين   1موضـوع تبصـره   (از شـدن  تحصيلي كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود،  اما در مشروط شدن يا ممت
بـه عبـارت ديگـر، در شـرايط مـذكور اگـر       

ضـمناً در دانشـگاه يـزد،    ). و باالتر شد ممتاز محسوب نمي شـود 
واحـد درسـي را در    14باشد، حـق انتخـاب بيشـتر از    

در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها دو درس نظري باقيمانده داشته باشد، مي تواند با تائيـد گـروه   
آن دو درس را بـه صـورت معرفـي بـه     ) 7

نظري را اخذ ولي نمره قبولي كسب نكند اما دوره عملـي درس فـوق را   
  .بخش نظري را بصورت معرفي به استاد اخذ نمايد

نظري در صورتي مي تواند بصورت معرفي به استاد اخذ شود كـه تعـداد واحـد عملـي آن حـداكثر تـا نصـف        
ضمنا در صورتي كه دانشجو با اخذ تنها يك درس باقيمانده خود بصورت معرفي به اسـتاد دانـش   
شود مي تواند در صورت عـدم كسـب نمـره قبـولي در درس مـذكور در يـك نيمسـال، آن درس را مجـددا در         

هر درس طبق برنامـه  ) تقدم و تاخر( چگونگي و ترتيب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشته با رعايت پيش نياز 

  . دروس معاف است) تقدم و تاخر( دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي ، از رعايت مقررات مربوط به پيش نياز 

مـي      واحـد   6تعداد واحدهاي جبراني با تشخيص گروه آموزشي صرفا براي دوره كارشناسي ناپيوسته حـداكثر  

  . آموزش رايگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصيلي صرفا يكبار و در يك رشته تحصيلي امكان پذير است

پـس از اتمـام سـنوات مجـاز      يـزد در دانشگاه 
سنوات مجاز تحصيل بـراي   .و متغير نيمسال را پرداخت نمايند

بـراي  و نيمسـال    10برابـر  1392و  1391
در ،  1392يـا   1391 هايورودي سـال تنهـا دانشـجويان   

در طـول دوران سـنوات    در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس

 

� 

ده دروسشان در نيمسال بعد ممكن باشد نيز مجاز خواهنـد بـود تـا پـس از اخـذ موافقـت       ندر صورتي كه امكان اخذ باقيما
تمـامي دروس ارائـه شـده در نيمسـال    (واحد درسي  12شوراي آموزشي دانشگاه، با تعداد واحد كمتر از 

احدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال بـه تشـخيص گـروه آموزشـي، بنـا بـه       در صورتي كه و
واحد درسي برسد در اينصورت ايـن نيمسـال بـه عنـوان يـك نيمسـال        12داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 

تحصيلي كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود،  اما در مشروط شدن يا ممت
بـه عبـارت ديگـر، در شـرايط مـذكور اگـر       . (بي تـاثير اسـت  )  و باالتر 17واحد در صورت اخذ معدل 

و باالتر شد ممتاز محسوب نمي شـود  17شد مشروط نيست و اگر  12
باشد، حـق انتخـاب بيشـتر از     12ره حاضر كه معدل نيمسال آنان كمتر از 

  .نيمسال بعد نخواهند داشت

در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها دو درس نظري باقيمانده داشته باشد، مي تواند با تائيـد گـروه   
7ماده  3و  2موضوع تبصره هاي ( آموزشي و با رعايت سقف واحدهاي آن نيمسال

  .استاد در آن نيمسال يا دوره تابستان بگذراند

نظري را اخذ ولي نمره قبولي كسب نكند اما دوره عملـي درس فـوق را   -ي قبال يك درس عمليي
بخش نظري را بصورت معرفي به استاد اخذ نمايدگذرانده باشد، مي تواند با رعايت مفاد اين ماده، 

نظري در صورتي مي تواند بصورت معرفي به استاد اخذ شود كـه تعـداد واحـد عملـي آن حـداكثر تـا نصـف        
ضمنا در صورتي كه دانشجو با اخذ تنها يك درس باقيمانده خود بصورت معرفي به اسـتاد دانـش   
شود مي تواند در صورت عـدم كسـب نمـره قبـولي در درس مـذكور در يـك نيمسـال، آن درس را مجـددا در         

  .نيمسال بعدي بصورت معرفي به استاد اخذ نمايد

چگونگي و ترتيب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشته با رعايت پيش نياز 
  .گروه آموزشي است

دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي ، از رعايت مقررات مربوط به پيش نياز 

تعداد واحدهاي جبراني با تشخيص گروه آموزشي صرفا براي دوره كارشناسي ناپيوسته حـداكثر  
  . شود انگين نيمسال و كل محاسبه نميمي باشد و نمره دروس جبراني در

آموزش رايگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصيلي صرفا يكبار و در يك رشته تحصيلي امكان پذير است

در دانشگاه ) تمامي دانشجويان دوره روزانه(دانشجوي مشمول آموزش رايگان 
و متغير نيمسال را پرداخت نمايندشهريه ثابت  ،بايد مطابق دانشجويان نوبت دوم

1391نيمسـال، بـراي دانشـجويان ورودي     12برابـر   1391
تنهـا دانشـجويان   . نيمسال مـي باشـد   8و بعد از آن برابر  

در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس يا غيبت و يا عدم كسب نمره قبولي
   .نمايندآن درس را پرداخت متغير بايد شهريه 

 

در صورتي كه امكان اخذ باقيما
شوراي آموزشي دانشگاه، با تعداد واحد كمتر از 

  .بگذرانند

در صورتي كه و :7تبصره 
داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 

تحصيلي كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود،  اما در مشروط شدن يا ممت
واحد در صورت اخذ معدل  24ماده يعني اخذ تا 

12ميانگين دانشجو كمتر از 
ره حاضر كه معدل نيمسال آنان كمتر از دانشجويان مشمول تبص

نيمسال بعد نخواهند داشت

در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها دو درس نظري باقيمانده داشته باشد، مي تواند با تائيـد گـروه    :8ماده 
آموزشي و با رعايت سقف واحدهاي آن نيمسال

استاد در آن نيمسال يا دوره تابستان بگذراند

يچنانچه دانشجو :1 تبصره
گذرانده باشد، مي تواند با رعايت مفاد اين ماده، 

نظري در صورتي مي تواند بصورت معرفي به استاد اخذ شود كـه تعـداد واحـد عملـي آن حـداكثر تـا نصـف        -دروس عملي
ضمنا در صورتي كه دانشجو با اخذ تنها يك درس باقيمانده خود بصورت معرفي به اسـتاد دانـش   . واحدهاي كل درس باشد

شود مي تواند در صورت عـدم كسـب نمـره قبـولي در درس مـذكور در يـك نيمسـال، آن درس را مجـددا در         آموخته مي 
نيمسال بعدي بصورت معرفي به استاد اخذ نمايد

چگونگي و ترتيب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشته با رعايت پيش نياز  :9ماده 
گروه آموزشي است درسي مصوب بر عهده

دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي ، از رعايت مقررات مربوط به پيش نياز : تبصره

تعداد واحدهاي جبراني با تشخيص گروه آموزشي صرفا براي دوره كارشناسي ناپيوسته حـداكثر   :10ماده 
باشد و نمره دروس جبراني در

آموزش رايگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصيلي صرفا يكبار و در يك رشته تحصيلي امكان پذير است :11ماده 

دانشجوي مشمول آموزش رايگان  :12ماده 
بايد مطابق دانشجويان نوبت دوم خودتحصيل 

1391دانشجويان ورودي قبل از 
 1393دانشجويان ورودي 

و يا عدم كسب نمره قبولي درس صورت حذف
بايد شهريه  خود مجاز تحصيل



 

كه منتهي به مدرك تحصيلي مي )مجازي
تحصيل همزمان در دانشگاه پيـام نـور كـه بصـورت     

ل همزمان دانشجويان استعدادهاي درخشان بر اساس مصوبات شوراي هدايت اسـتعدادهاي درخشـان وزارت   

برنامه ريزي و تصميم گيري درباره چگونگي و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري دروس، اعالم و ثبـت نمـره،   
  .وراي آموزشي دانشگاه يزد انجام مي شود

مدرس هر درس موظف است، گزارش نمره ارزيابي نهايي درس دانشجويان را با در نظر گـرفتن زمـان الزم بـراي    
روز از تاريخ برگزاري امتحان پايـان نيمسـال آن درس بـه اداره    
ص شده توسط آمـوزش دانشـگاه نمـره توسـط اسـتاد تاييـد       
نهايي نشود اگر نمره خام توسط استاد داده شده باشد اين نمره توسط آموزش دانشـگاه نمـره نهـايي تلقـي شـده و امكـان       

بـراي    صـفر معـادل  اصالح آن توسط استاد وجود نخواهد داشت و در صورتيكه نمره اي توسط استاد ثبت نشده باشد نمره 
و ارزيـابي   نظـارت  پيگيري استاد و يا دانشجويان ذينفع و بر اساس راي كميتـه 

 72(       روز  3داشته باشد، مي تواند ظـرف مـدت   
. از تاريخ اعالم نمره توسط استاد، تقاضاي تجديد نظر خودر ا از طريق سامانه گلستان به اطالع مدرس درس برساند
روز از زمـان برگـزاري امتحـان درس بـه اعتـراض وي رسـيدگي و       

در هر حال زمان ثبت نمره نبايـد بـيش   . 

نمرات دروس تمرين دبيري، كارآموزي، كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه درسـي  
شود، در صورتي كه به تشخيص مدرس و تاييد گروه آموزشي مربوط، تكميـل آنهـا   
در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، نا تمام تلقي مي شود، نمره نا تمام بايد اگـر مربـوط بـه نيمسـال اول باشـد تـا       

اين زمـان شـامل   . طعي تبديل شودمرداد به نمره ق
سـاعت قبـل از پايـان ايـن      72زمان الزم براي رسيدگي به اعتراضات نيز مي باشد بنابراين مدرس درس بايسـتي حـداكثر   

مهلت، نمرات اين دروس را اعالم و پس از بررسي اعتراضات احتمالي دانشجويان، نمره را در سيستم گلسـتان تاييـد نهـايي    

نمره درس پروژه كارشناسي پيوسته حداكثر يك سال كامل مهلت دارد تا در سامانه آموزشـي دانشـگاه از سـوي    
خواهـد شـد و دانشـجو     درج صـفر بصـورت  

و ) شـهريور  20( يمسال اول، تا پايـان تابسـتانِ بعـد    
براي درس پروژه اخذ شده در نيمسال دوم، تا پايان نيمسال بعد يعني تا آخرين تاريخ قفل نمرات نيمسال اول كه درتقـويم  

ز مرخصـي  دانشجوياني كه ا مهلت تكميل و اتمام پروژه كارشناسي تنها براي
تحصيلي بدون احتساب در سنوات در طول مهلت يك ساله فوق استفاده مي نمايند مي تواند در صورت درخواست دانشـجو  

 

� 

مجازي(دانشجوي مشمول اين آئين نامه مي تواند در دوره هاي غير حضوري 
تحصيل همزمان در دانشگاه پيـام نـور كـه بصـورت     : توضيح. (شود مطابق مصوبات مربوطه به صورت همزمان تحصيل كند

  .)نيمه حضوري است غير ممكن مي باشد

ل همزمان دانشجويان استعدادهاي درخشان بر اساس مصوبات شوراي هدايت اسـتعدادهاي درخشـان وزارت   

برنامه ريزي و تصميم گيري درباره چگونگي و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري دروس، اعالم و ثبـت نمـره،   
وراي آموزشي دانشگاه يزد انجام مي شودي مصوب شيتاريخ تجديد نظر و غيره طبق شيوه نامه اجرا

مدرس هر درس موظف است، گزارش نمره ارزيابي نهايي درس دانشجويان را با در نظر گـرفتن زمـان الزم بـراي    
روز از تاريخ برگزاري امتحان پايـان نيمسـال آن درس بـه اداره     7ظرف مدت ) ساعت 72(رسيدگي به اعتراض دانشجويان 

ص شده توسط آمـوزش دانشـگاه نمـره توسـط اسـتاد تاييـد       در صورتي كه تا پايان زمان مشخ. آموزش دانشگاه اعالم نمايد
نهايي نشود اگر نمره خام توسط استاد داده شده باشد اين نمره توسط آموزش دانشـگاه نمـره نهـايي تلقـي شـده و امكـان       

اصالح آن توسط استاد وجود نخواهد داشت و در صورتيكه نمره اي توسط استاد ثبت نشده باشد نمره 
پيگيري استاد و يا دانشجويان ذينفع و بر اساس راي كميتـه ثبت نمره با  دانشجويان منظور مي شود كه

  . و صدور اخطار آموزشي براي استاد امكان پذير است

داشته باشد، مي تواند ظـرف مـدت    ي رادانشجويي كه تقاضاي تجديد نظر به نمره ارزيابي درس
از تاريخ اعالم نمره توسط استاد، تقاضاي تجديد نظر خودر ا از طريق سامانه گلستان به اطالع مدرس درس برساند

روز از زمـان برگـزاري امتحـان درس بـه اعتـراض وي رسـيدگي و        10مدرس درس نيز موظف است، ظرف حداكثر مهلـت  
. طعي را در سيستم وارد و تاييد نهايي نمايداشتباهات احتمالي را بر طرف و نمره ق

   .به طول انجامدروز از تاريخ امتحان 

نمرات دروس تمرين دبيري، كارآموزي، كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه درسـي  
شود، در صورتي كه به تشخيص مدرس و تاييد گروه آموزشي مربوط، تكميـل آنهـا    مصوب توام با تكليف پژوهشي ارائه مي

در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، نا تمام تلقي مي شود، نمره نا تمام بايد اگـر مربـوط بـه نيمسـال اول باشـد تـا       
مرداد به نمره ق 15هفته سوم نيمسال بعد و اگر مربوط به نيمسال دوم باشد حداكثر تا 

زمان الزم براي رسيدگي به اعتراضات نيز مي باشد بنابراين مدرس درس بايسـتي حـداكثر   
مهلت، نمرات اين دروس را اعالم و پس از بررسي اعتراضات احتمالي دانشجويان، نمره را در سيستم گلسـتان تاييـد نهـايي    

نمره درس پروژه كارشناسي پيوسته حداكثر يك سال كامل مهلت دارد تا در سامانه آموزشـي دانشـگاه از سـوي    
بصـورت  استاد درس وارد و تائيد شود كه در غير اينصورت، نمره توسط آموزش دانشگاه 

يمسال اول، تا پايـان تابسـتانِ بعـد    اين مهلت براي پروژه اخذ شده در ن. موظف به اخذ مجدد درس است
براي درس پروژه اخذ شده در نيمسال دوم، تا پايان نيمسال بعد يعني تا آخرين تاريخ قفل نمرات نيمسال اول كه درتقـويم  

مهلت تكميل و اتمام پروژه كارشناسي تنها براي. آموزشي آن نيمسال درج مي شود خواهد بود
تحصيلي بدون احتساب در سنوات در طول مهلت يك ساله فوق استفاده مي نمايند مي تواند در صورت درخواست دانشـجو  

  .هاي مرخصي بدون احتساب در سنوات تمديد شود

 

دانشجوي مشمول اين آئين نامه مي تواند در دوره هاي غير حضوري : 13ماده 
شود مطابق مصوبات مربوطه به صورت همزمان تحصيل كند

نيمه حضوري است غير ممكن مي باشد

ل همزمان دانشجويان استعدادهاي درخشان بر اساس مصوبات شوراي هدايت اسـتعدادهاي درخشـان وزارت   تحصي :تبصره
  .انجام مي شود

برنامه ريزي و تصميم گيري درباره چگونگي و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري دروس، اعالم و ثبـت نمـره،    :14ماده 
تاريخ تجديد نظر و غيره طبق شيوه نامه اجرا

مدرس هر درس موظف است، گزارش نمره ارزيابي نهايي درس دانشجويان را با در نظر گـرفتن زمـان الزم بـراي     :1تبصره 
رسيدگي به اعتراض دانشجويان 

آموزش دانشگاه اعالم نمايد
نهايي نشود اگر نمره خام توسط استاد داده شده باشد اين نمره توسط آموزش دانشـگاه نمـره نهـايي تلقـي شـده و امكـان       

اصالح آن توسط استاد وجود نخواهد داشت و در صورتيكه نمره اي توسط استاد ثبت نشده باشد نمره 
دانشجويان منظور مي شود كه

و صدور اخطار آموزشي براي استاد امكان پذير است دانشگاه

دانشجويي كه تقاضاي تجديد نظر به نمره ارزيابي درس :2تبصره 
از تاريخ اعالم نمره توسط استاد، تقاضاي تجديد نظر خودر ا از طريق سامانه گلستان به اطالع مدرس درس برساند) ساعت

مدرس درس نيز موظف است، ظرف حداكثر مهلـت  
اشتباهات احتمالي را بر طرف و نمره ق

روز از تاريخ امتحان  10از 

نمرات دروس تمرين دبيري، كارآموزي، كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه درسـي  :3تبصره 
مصوب توام با تكليف پژوهشي ارائه مي

در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، نا تمام تلقي مي شود، نمره نا تمام بايد اگـر مربـوط بـه نيمسـال اول باشـد تـا       
هفته سوم نيمسال بعد و اگر مربوط به نيمسال دوم باشد حداكثر تا 

زمان الزم براي رسيدگي به اعتراضات نيز مي باشد بنابراين مدرس درس بايسـتي حـداكثر   
مهلت، نمرات اين دروس را اعالم و پس از بررسي اعتراضات احتمالي دانشجويان، نمره را در سيستم گلسـتان تاييـد نهـايي    

  . نمايد

نمره درس پروژه كارشناسي پيوسته حداكثر يك سال كامل مهلت دارد تا در سامانه آموزشـي دانشـگاه از سـوي     :4تبصره 
استاد درس وارد و تائيد شود كه در غير اينصورت، نمره توسط آموزش دانشگاه 

موظف به اخذ مجدد درس است
براي درس پروژه اخذ شده در نيمسال دوم، تا پايان نيمسال بعد يعني تا آخرين تاريخ قفل نمرات نيمسال اول كه درتقـويم  

آموزشي آن نيمسال درج مي شود خواهد بود
تحصيلي بدون احتساب در سنوات در طول مهلت يك ساله فوق استفاده مي نمايند مي تواند در صورت درخواست دانشـجو  

هاي مرخصي بدون احتساب در سنوات تمديد شود به تعداد نيمسال



 

نمره درس پس از قطعي شدن يعني قفل شدن توسط استاد درس و يا اداره امور آموزشـي دانشـگاه، غيـر قابـل     

مدرس موظف است، برگه هاي امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا يك نيمسال تحصـيلي بعـد   
  .ي مورد استفاده قرار گيرديي نظارتي و بررسي شكايات دانشجو

و كارشناسي ناپيوسـته دو سـال و در دوره   
يان ورودي  سنوات مجاز تحصيل بـراي دانشـجو  

  .مي باشد) نيمسال 12(شش سال 

دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه، مدت مجاز تحصـيل دانشـجو در دوره   
چنانچـه  . افـزايش دهـد  ) پرداخت شهريه هاي ثابت و متغيـر  

موضوع تبصره افزايش سنوات تحصيل بيش از 
پرداخـت شـهريه هـاي ثابـت و     ( تنها با اخذ مجوز از كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و در قالـب دوره شـبانه  

از دانشجويان مشـمول  در آن سال تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيات امناي دانشگاه 

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضـور و فعاليـت در كـالس،    
  .محاسبه مي شود) 20-0(

  

جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال غيبت داشته باشد در صورت موجـه  

ود و در مي ش موجهآن درس غيبت دانشجو در 
باقيمانده دانشـجو بـه كمتـر از     هايدر صورت كاهش تعداد واحد

واحد در صورت موجه دانسته شدن غيبت وي، آن نيمسال براي دانشجو يك نيمسال كامل در سـنوات مجـاز تحصـيلي    
در سابقه آموزشـي دانشـجو بـي اثـر مـي      

زمان حذف و اضـافه اخـذ مـي نمايـد جـزو      

، بيماري و به تاييد پزشك معتمد دانشـگاه رسـيده باشـد   
در كارنامـه  صـفر  نمـره  و در غيـر اينصـورت   

ري مطـابق تقـويم   خود را تا پايان مهلت حذف اضـطرا 
دانشـجو  . واحد كاهش نيابد حذف اضـطراري نمايـد  

 

� 

نمره درس پس از قطعي شدن يعني قفل شدن توسط استاد درس و يا اداره امور آموزشـي دانشـگاه، غيـر قابـل     

مدرس موظف است، برگه هاي امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا يك نيمسال تحصـيلي بعـد   
ي نظارتي و بررسي شكايات دانشجونزد خود نگهداري نمايد تا در صورت لزوم در فرايندها

و كارشناسي ناپيوسـته دو سـال و در دوره   ) اعم از پيوسته و ناپيوسته(مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني 
سنوات مجاز تحصيل بـراي دانشـجو  . است )نيمسال 8( سال چهار)و بعد 1393ورودي 

شش سال  1391و براي دانشجويان ورودي قبل از  )نيمسال 10( 

دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه، مدت مجاز تحصـيل دانشـجو در دوره   
پرداخت شهريه هاي ثابت و متغيـر  ( در قالب دوره نوبت دوم كارشناسي پيوسته را تا دو نيمسال 

افزايش سنوات تحصيل بيش از . دانشجو دراين مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم خواهد شد
تنها با اخذ مجوز از كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و در قالـب دوره شـبانه  

  .امكان پذير خواهد بود

تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيات امناي دانشگاه مجاز هزينه افزايش سنوات 
  . آموزش رايگان دريافت مي شود

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضـور و فعاليـت در كـالس،    
(به صورت عددي از صفر تا بيست  انجام تكاليف و نتايج امتحانات انجام مي گيرد و

  . برگزاري آزمون كتبي براي دروس نظري، الزامي است

  .حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره هاي حضوري الزامي است

/16اگر دانشجو در درسي بيش از 
جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال غيبت داشته باشد در صورت موجـه   3

غيبت دانشجو در دانسته شدن غيبت دانشجو توسط كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه، 
در صورت كاهش تعداد واحد. غير آنصورت نمره صفر در كارنامه دانشجو ثبت مي گردد

واحد در صورت موجه دانسته شدن غيبت وي، آن نيمسال براي دانشجو يك نيمسال كامل در سـنوات مجـاز تحصـيلي    
در سابقه آموزشـي دانشـجو بـي اثـر مـي      ) يا باالتر 17 دل نيمسالمع(محسوب خواهد شد اما وضعيت مشروطي و ممتازي 

زمان حذف و اضـافه اخـذ مـي نمايـد جـزو      آن دروس را در دانشجو  غيبت قبل از حذف و اضافه در دروسي كه 
  .غيبت هاي دانشجو محسوب خواهد شد

بيماري و به تاييد پزشك معتمد دانشـگاه رسـيده باشـد   كه غيبت دانشجو در امتحان پاياني به دليل 
و در غيـر اينصـورت   غيبت دانشجو توسط اداره امور اموزشي دانشگاه بصورت پزشكي موجـه شـده   

خود را تا پايان مهلت حذف اضـطرا ) غير عملي و غير كارگاهي(دانشجو مجاز است يك درس 
واحد كاهش نيابد حذف اضـطراري نمايـد   12آموزشي نيمسال به شرط آنكه تعداد واحدهاي باقيمانده او  به زير 

  . مجاز به حذف دروس همنياز نيست

 

نمره درس پس از قطعي شدن يعني قفل شدن توسط استاد درس و يا اداره امور آموزشـي دانشـگاه، غيـر قابـل      :5تبصره 
  . تغيير است

مدرس موظف است، برگه هاي امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا يك نيمسال تحصـيلي بعـد    :6تبصره 
نزد خود نگهداري نمايد تا در صورت لزوم در فرايندها

مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني . 15ماده 
ورودي ( هاي كارشناسي پيوسته

 ، پنج سال1392و  1391

دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه، مدت مجاز تحصـيل دانشـجو در دوره   : 1تبصره 
كارشناسي پيوسته را تا دو نيمسال 

دانشجو دراين مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم خواهد شد
تنها با اخذ مجوز از كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و در قالـب دوره شـبانه   حاضر،
امكان پذير خواهد بود) متغير

هزينه افزايش سنوات : 2تبصره 
آموزش رايگان دريافت مي شود

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضـور و فعاليـت در كـالس،     :16ماده 
انجام تكاليف و نتايج امتحانات انجام مي گيرد و

برگزاري آزمون كتبي براي دروس نظري، الزامي است :1تبصره 

حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره هاي حضوري الزامي است .17ماده 

اگر دانشجو در درسي بيش از  :1تبصره

دانسته شدن غيبت دانشجو توسط كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه، 
غير آنصورت نمره صفر در كارنامه دانشجو ثبت مي گردد

واحد در صورت موجه دانسته شدن غيبت وي، آن نيمسال براي دانشجو يك نيمسال كامل در سـنوات مجـاز تحصـيلي    12
محسوب خواهد شد اما وضعيت مشروطي و ممتازي 

  . شود

غيبت قبل از حذف و اضافه در دروسي كه  :2تبصره 
غيبت هاي دانشجو محسوب خواهد شد

كه غيبت دانشجو در امتحان پاياني به دليل  در صورتي :3تبصره
غيبت دانشجو توسط اداره امور اموزشي دانشگاه بصورت پزشكي موجـه شـده   

  .مي شود دانشجو درج

دانشجو مجاز است يك درس  :4تبصره 
آموزشي نيمسال به شرط آنكه تعداد واحدهاي باقيمانده او  به زير 

مجاز به حذف دروس همنياز نيست



 

موزشي آبا درخواست دانشجو در سيستم ) 
تـا قبـل از   گلستان و ارائه مدارك الزم و تاييد شوراي آموزشي گروه، دانشكده و كميته منتخب شـوراي آموزشـي دانشـگاه    

نيمسال حذف ترم جزو حداكثر مـدت مجـاز   

كه در هر نيمسال در يك يا چنـد درس نمـره قبـولي كسـب نكنـد،      

بگذراند، نمره يا تمام نمرات مـردودي   )10
قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو فقط ثبت مي شود و باقي مي ماند اما اين نمرات در محاسبه ميانگين كل دوره بي اثـر  

ورودي بـراي دانشـجويان    .و صرفا آخرين نمره قبولي در آن درس مـالك محاسـبه ميـانگين كـل دوره خواهـد بـود      

در درس اخـذ شـده    14نمره  كسب، قبلـي 
  .قانون فوق قابل اجرا نمي باشد

تنها بـراي محاسـبه   و بعد از آن،  1393براي دانشجويان ورودي 
هـاي قبلـي را خنثـي نمـي      ميانگين كل دوره تحصيلي در هنگام دانش آموختگي مي باشد و مشروطي دانشجو در نيسمال

دروس گذرانـده نشـده، تحـت تـاثير     نمرات 

 18مـاده   1انجام تبصـره   .)سوابق مشروطي دانشجو حتي با بي اثر شدن نمرات نيز باقي خواهند ماند
باعث بي اثر شدن مشـروطي قبلـي دانشـجو در نيسـمالي كـه نمـرات آن       

و  16/3مربوط به حكم كميته انضباطي براي تقلب دانشجو، نمره صفر مربـوط بـه غيبـت بـيش از     
  .و به هيچ وجه بي اثر نمي شود مستثني است

باشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقـي مـي   
  . واحد درسي را ندارد 14حق انتخاب بيش از 

نيمسـال   سهته، دو نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته 
دانشـحويان كارشناسـي پيوسـته ورودي    تنهـا  

در صورت مشروط شدن در سه نيمسال پي در پي و يا چهار نيمسال غير پـي در پـي از ادامـه تحصـيل     

ادامه تحصيل دانشجوي محروم شده از تحصيل تنها با اخذ مجوز از كميسيون بررسي موارد خاص دانشـگاه همـراه بـا اخـذ     

دانشجو مي تواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل، در دوره كارشناسـي پيوسـته حـداكثر دو نيمسـال از مرخصـي      
دانشجو موظف است درخواست مرخصي خـود را قبـل از شـروع نيمسـال در     
جريمه اي مشخص امكان اخـذ مرخصـي را خواهـد    

بدون احتسـاب در سـنوات تحصـيلي اسـت كـه توسـط اداره       

 

٧ 

) حذف ترم(در شرايط خاص، حذف تمام دروس يك نيمسال تحصيلي 
گلستان و ارائه مدارك الزم و تاييد شوراي آموزشي گروه، دانشكده و كميته منتخب شـوراي آموزشـي دانشـگاه    

نيمسال حذف ترم جزو حداكثر مـدت مجـاز   . پايان مهلت مقرر در تقويم آموزشي نيمسال براي حذف ترم امكان پذير است
  .تحصيل دانشجو محسوب مي شود

  .است 10نمره قبولي در هر درس نمره 

كه در هر نيمسال در يك يا چنـد درس نمـره قبـولي كسـب نكنـد،      و بعد از آن  1393ورودي سال 

10نمره ( آن درس يا دروس را با حداقل نمره قبولي ،چنانچه در نيمسال هاي بعدي

قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو فقط ثبت مي شود و باقي مي ماند اما اين نمرات در محاسبه ميانگين كل دوره بي اثـر  

و صرفا آخرين نمره قبولي در آن درس مـالك محاسـبه ميـانگين كـل دوره خواهـد بـود      

قبلـي  نشده گذراندهاثر نمرات دروس الزم براي حذف  شرط
قانون فوق قابل اجرا نمي باشد 1391بل از قبراي دانشجويان ورودي 

براي دانشجويان ورودي  18ماده  1گذراندن دروس با استفاده از تبصره 
ميانگين كل دوره تحصيلي در هنگام دانش آموختگي مي باشد و مشروطي دانشجو در نيسمال

نمرات بي اثر شدن  باو بعد از آن،  1393سوابق تحصيلي دانشجوي ورودي 

سوابق مشروطي دانشجو حتي با بي اثر شدن نمرات نيز باقي خواهند ماند
باعث بي اثر شدن مشـروطي قبلـي دانشـجو در نيسـمالي كـه نمـرات آن        1392و  1391براي دانشجويان ورودي سالهاي 
  .دشومي بي اثر شده است ) نيمسالهاي بعدي و باالتر در

مربوط به حكم كميته انضباطي براي تقلب دانشجو، نمره صفر مربـوط بـه غيبـت بـيش از     
مستثني است 18ماده  1غيبت غير موجه در امتحان پايان نيمسال از شمول تبصره 

باشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقـي مـي    12چنانچه معدل نمرات هر نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از 
حق انتخاب بيش از ) جز در آخرين نيمسال تحصيلي( دانشجوي مشروط، در نيمسال بعد 

ته، دو نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته ي در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسي
تنهـا   .اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد از ادامه تحصيل محروم مي شود

در صورت مشروط شدن در سه نيمسال پي در پي و يا چهار نيمسال غير پـي در پـي از ادامـه تحصـيل     

ادامه تحصيل دانشجوي محروم شده از تحصيل تنها با اخذ مجوز از كميسيون بررسي موارد خاص دانشـگاه همـراه بـا اخـذ     
  . تعهد از دانشجو و اطالع به خانواده امكان پذير است

دانشجو مي تواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل، در دوره كارشناسـي پيوسـته حـداكثر دو نيمسـال از مرخصـي      
دانشجو موظف است درخواست مرخصي خـود را قبـل از شـروع نيمسـال در     . تحصيلي با احتساب در سنوات استفاده نمايد

جريمه اي مشخص امكان اخـذ مرخصـي را خواهـد     سامانه آموزشي دانشگاه به ثبت برساند كه در غير اينصورت با پرداخت

بدون احتسـاب در سـنوات تحصـيلي اسـت كـه توسـط اداره       مدت مجاز مرخصي زايمان، دو نيمسال تحصيلي و 
  .مقابل دريافت مستندات به انجام مي رسد

 

در شرايط خاص، حذف تمام دروس يك نيمسال تحصيلي  :5تبصره 
گلستان و ارائه مدارك الزم و تاييد شوراي آموزشي گروه، دانشكده و كميته منتخب شـوراي آموزشـي دانشـگاه    

پايان مهلت مقرر در تقويم آموزشي نيمسال براي حذف ترم امكان پذير است
تحصيل دانشجو محسوب مي شود

نمره قبولي در هر درس نمره  حداقل .18ماده 

ورودي سال  دانشجوي :1تبصره 

چنانچه در نيمسال هاي بعدي
قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو فقط ثبت مي شود و باقي مي ماند اما اين نمرات در محاسبه ميانگين كل دوره بي اثـر  

و صرفا آخرين نمره قبولي در آن درس مـالك محاسـبه ميـانگين كـل دوره خواهـد بـود      شده 

شرط 1392 و 1391 هايسال
براي دانشجويان ورودي  .است بصورت مجدد

گذراندن دروس با استفاده از تبصره  :2تبصره 
ميانگين كل دوره تحصيلي در هنگام دانش آموختگي مي باشد و مشروطي دانشجو در نيسمال

سوابق تحصيلي دانشجوي ورودي يعني  كند

سوابق مشروطي دانشجو حتي با بي اثر شدن نمرات نيز باقي خواهند ماند( نخواهد گرفتقرار 
براي دانشجويان ورودي سالهاي 

و باالتر در 14بدليل كسب نمره (

مربوط به حكم كميته انضباطي براي تقلب دانشجو، نمره صفر مربـوط بـه غيبـت بـيش از      25/0نمرات  :3تبصره 
غيبت غير موجه در امتحان پايان نيمسال از شمول تبصره 

چنانچه معدل نمرات هر نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از  .19ماده 
دانشجوي مشروط، در نيمسال بعد . شود

يچنانچه دانشجو :1تبصره 
اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد از ادامه تحصيل محروم مي شود

در صورت مشروط شدن در سه نيمسال پي در پي و يا چهار نيمسال غير پـي در پـي از ادامـه تحصـيل      1391قبل از سال 
  .محروم خواهند شد

ادامه تحصيل دانشجوي محروم شده از تحصيل تنها با اخذ مجوز از كميسيون بررسي موارد خاص دانشـگاه همـراه بـا اخـذ     
تعهد از دانشجو و اطالع به خانواده امكان پذير است

دانشجو مي تواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل، در دوره كارشناسـي پيوسـته حـداكثر دو نيمسـال از مرخصـي      . 20ماده 
تحصيلي با احتساب در سنوات استفاده نمايد

سامانه آموزشي دانشگاه به ثبت برساند كه در غير اينصورت با پرداخت
  .داشت

مدت مجاز مرخصي زايمان، دو نيمسال تحصيلي و  :1 تبصره
مقابل دريافت مستندات به انجام مي رسد آموزش دانشكده و در



 

معتمد  دانشگاه و كميته منتخب شـوراي آموزشـي   
  

حداكثر تا دو نيمسال تحصـيلي و  ...) مانند ماموريت همسر يا والدين و 
  .بدون احتساب در سنوات مجاز در اختيار كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد

ت نيمسـال  بايد شهريه ثاب با احتساب يا بدون احتساب
  .سال را پرداخت نمايند

  .از تحصيل محسوب مي شود

  .دانشگاه است يآموزششوراي تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل برعهده 

مـي   مشـخص پرداخت جريمـه اي  با  ،نمايد
آن نيمسـال بـراي   پس از پرداخت جريمه اي مشخص، 

از ( سـال مدو ماه پس از تاريخ ثبت نام نيو در صورت عدم مراجعه تا 

بـه  شخصا بـه صـورت كتبـي    دانشجويي كه قصد انصراف از تحصيل داشته باشد، بايد درخواست انصراف خود را 
دو ماه پس از تاريخ ارائه درخواست، تقاضاي 

در  .حكم انصراف وي از تحصيل صـادر مـي شـود   
الزم اسـت تـا شـخص     ،مواردي كه دانشجو براي قطعي شدن انصراف خود بالفاصله پس از ارائه درخواست كتبي اصرار دارد

ه كـه در  دانشجو و ولي او با حضور در دفترخانه اسناد رسمي، حق پس گرفتن انصراف در مدت دوماهه را از خود سلب نمود
  .اين صورت حكم انصراف دانشجو صادر شده و بازگشت به تحصيل دانشجو در هيچ حالتي امكان پذير نخواهد بود

شـوراي  و همچنـين راي   بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل منوط به نداشتن مشكل نظام وظيفـه 

دانشجوي دوره كارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير مي تواند از يك رشته يا گـرايش بـه رشـته يـا گـرايش      

آن گروه آزمايشي ذيربط از نمره آخـرين فـرد پذيرفتـه شـده در     

  . نوات مجاز باقيمانده

  .در هر دوره تحصيلي فقط براي يك بار مي تواند با رعايت شرايط فوق، تغيير رشته يا گرايش دهد

  .است الزاميسازمان سنجش آزمون سراسري دانشجو از 

االتر، از غير دولتي به دولتي، از شبانه به روزانه، از غير حضوري بـه  

ي كه پـذيرش در آنهـا از   يي كه پذيرش وي در دوره از طريق بدون آزمون مي باشد به رشته ها

 

٨ 

معتمد  دانشگاه و كميته منتخب شـوراي آموزشـي    مدت مجاز مرخصي پزشكي دانشجو، در صورت تاييد پزشك
  .دانشگاه ، حداكثر دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است

مانند ماموريت همسر يا والدين و (بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي 
بدون احتساب در سنوات مجاز در اختيار كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد

با احتساب يا بدون احتسابتحصيلي مرخصي  اخذدانشجويان شهريه پرداز در صورت 
سال را پرداخت نمايندف ترم بايد شهريه ثابت و متغير نيمدر صورت حذ

از تحصيل محسوب مي شود وي انصرافدر هر نيمسال تحصيلي، عدم ثبت نام دانشجو 

تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل برعهده 

نمايدمراجعه نيمسال  هفته سوم تاكه دانشجو  در صورتي 
پس از پرداخت جريمه اي مشخص، ،نيمسال چهارمهفته از تواند انتخاب واحد نمايد، در صورت مراجعه 
و در صورت عدم مراجعه تا  ثبت شدهدر سنوات تحصيلي 

  .منصرف از تحصيل محسوب مي شود

دانشجويي كه قصد انصراف از تحصيل داشته باشد، بايد درخواست انصراف خود را 
دو ماه پس از تاريخ ارائه درخواست، تقاضاي اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار تا . اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد

حكم انصراف وي از تحصيل صـادر مـي شـود    ،ضاي اين مهلتانصراف خود را پس بگيرد، در غير اين صورت، پس از انق
مواردي كه دانشجو براي قطعي شدن انصراف خود بالفاصله پس از ارائه درخواست كتبي اصرار دارد

دانشجو و ولي او با حضور در دفترخانه اسناد رسمي، حق پس گرفتن انصراف در مدت دوماهه را از خود سلب نمود
اين صورت حكم انصراف دانشجو صادر شده و بازگشت به تحصيل دانشجو در هيچ حالتي امكان پذير نخواهد بود

بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل منوط به نداشتن مشكل نظام وظيفـه 
  .دانشگاه يزد مي باشد

دانشجوي دوره كارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير مي تواند از يك رشته يا گـرايش بـه رشـته يـا گـرايش      
  :تغيير رشته يا گرايش دهديزد 

  يزدوجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه 
گروه آزمايشي ذيربط از نمره آخـرين فـرد پذيرفتـه شـده در     كمتر نبودن نمره اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري 

  ).در سال پذيرش(رشته يا گرايش در همان دانشگاه 
نوات مجاز باقيماندهرشته يا گرايش جديد در  سامكان ادامه تحصيل دانشجو در 

  دانشگاه  يآموزشامور ، و تاييد مبداء و مقصد

در هر دوره تحصيلي فقط براي يك بار مي تواند با رعايت شرايط فوق، تغيير رشته يا گرايش دهد

آزمون سراسري دانشجو از دريافت كارنامه محرمانه براي تقاضاي تغيير رشته، 

االتر، از غير دولتي به دولتي، از شبانه به روزانه، از غير حضوري بـه  تغيير رشته از دوره هاي پائين به دوره هاي ب
  .حضوري ممنوع است ولي برعكس آن مجاز مي باشد

ي كه پذيرش وي در دوره از طريق بدون آزمون مي باشد به رشته هايتغيير رشته دانشجو
  .است طريق آزمون سراسري صورت گرفته باشد، ممنوع

 

مدت مجاز مرخصي پزشكي دانشجو، در صورت تاييد پزشك :2تبصره 
دانشگاه ، حداكثر دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است

بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي  :3تبصره 
بدون احتساب در سنوات مجاز در اختيار كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد

دانشجويان شهريه پرداز در صورت  :4تبصره 
در صورت حذ را به دانشگاه بپردازند و

عدم ثبت نام دانشجو  .21ماده 

تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل برعهده  :1 تبصره

 يزد در دانشگاه: 2تبصره 
تواند انتخاب واحد نمايد، در صورت مراجعه 

در سنوات تحصيلي وي مرخصي با احتساب 
منصرف از تحصيل محسوب مي شود،  )هفته نهم نيمسال

دانشجويي كه قصد انصراف از تحصيل داشته باشد، بايد درخواست انصراف خود را  .22ماده 
اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد

انصراف خود را پس بگيرد، در غير اين صورت، پس از انق
مواردي كه دانشجو براي قطعي شدن انصراف خود بالفاصله پس از ارائه درخواست كتبي اصرار دارد

دانشجو و ولي او با حضور در دفترخانه اسناد رسمي، حق پس گرفتن انصراف در مدت دوماهه را از خود سلب نمود
اين صورت حكم انصراف دانشجو صادر شده و بازگشت به تحصيل دانشجو در هيچ حالتي امكان پذير نخواهد بود

بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل منوط به نداشتن مشكل نظام وظيفـه  :1 تبصره
دانشگاه يزد مي باشد آموزشي

دانشجوي دوره كارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير مي تواند از يك رشته يا گـرايش بـه رشـته يـا گـرايش       .23ماده 
ديگر تحصيلي در دانشگاه 

وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه ) الف
كمتر نبودن نمره اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري ) ب

رشته يا گرايش در همان دانشگاه 
امكان ادامه تحصيل دانشجو در ) ج
مبداء و مقصد موافقت گروه آموزشي) د

در هر دوره تحصيلي فقط براي يك بار مي تواند با رعايت شرايط فوق، تغيير رشته يا گرايش دهدصرفا دانشجو  :1تبصره

براي تقاضاي تغيير رشته، :  2تبصره 

تغيير رشته از دوره هاي پائين به دوره هاي ب :24ماده 
حضوري ممنوع است ولي برعكس آن مجاز مي باشد

تغيير رشته دانشجو: تبصره
طريق آزمون سراسري صورت گرفته باشد، ممنوع



 

تغيير رشته در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع است، اما تغيير گرايش با داشتن شرايط و ضوابط ذكر شـده در  

ميهماني و انتقال دانشجو مطابق آيـين نامـه ميهمـاني و انتقـال دانشـجويان دوره هـاي كـارداني و كارشناسـي         
و  10/7/89و مـورخ  / 18503ابالغيـه شـماره   

موضـوع  (و انتقـال  احراز همزمان شرايط تغيير رشته يـا گـرايش   
  . افق موسسات مبداء و مقصد تنها براي يك بار امكان پذير است

دروسي كه دانشجو در رشته يا گرايش قبلي گذرانده است، در گـروه آموزشـي رشـته جديـد بررسـي و معـادل       
سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي، بـا دروس رشـته يـا گـرايش جديـد،      

 12داشـته باشـد و نمـره هـر يـك از آن دروس كمتـر از       
در كارنامـه دانشـجو    معدل نيمسـال در اين صورت، فقط دروس پذيرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل كل و 

بـه  (باشـد   12كمتر از  ي تغيير رشته و يا گرايش،
هـاي   ، در مجموع يـك نيمسـال مشـروطي در كـل نيمسـال     

شجو در رشته جديد تنهـا دو  گذرانده شده در رشته قبلي براي دانشجو لحاظ مي شود كه در اين شرايط در هر زمان كه دان
 تعداد نيمسال هـاي مشـروطي دانشـجو در رشـته هـاي اول و دوم     

كه مشروطي غير پي در  1391اين تعداد مشروطي براي دانشجويان ورودي قبل از 

بـا دروس در   %)70حـداقل  ( تمامي دروس گذرانده شده توسط دانشجوي انتقالي در صـورت اشـتراك محتـوائي   
مـي شـود و ضـمنا    مورد پذيرش قرار گرفته و عينا در كارنامه دانشجو ثبت 

باقي مي ماند حتي در صـورتي كـه بـه دليـل عـدم اشـتراك محتـوائي        
تعدادي از واحدهاي درسي دانشجو قابل پذيرش نباشد و باعث كمتر شدن واحدهاي پذيرش شـده از دانشـجو بـه كمتـر از     

انشـجو قبـل از شـركت در    دتحصـيل  مربوط به سـابقه  
  .، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي شود

  :معادل سازي دروس صرفا در شيوه هاي آموزشي هم عرض صورت مي گيرد
  واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره هاي غير حضوري، نيمه حضوري يا غير حضوري 

مـي         بدين ترتيب پذيرش دروس از دانشجوياني كه قبال در دانشگاه پيام نور مشغول به تحصيل بوده انـد غيـر ممكـن    

گذرانده باشد مدرك تحصيلي كارداني يا  

 

٩ 

تغيير رشته در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع است، اما تغيير گرايش با داشتن شرايط و ضوابط ذكر شـده در  
  

ميهماني و انتقال دانشجو مطابق آيـين نامـه ميهمـاني و انتقـال دانشـجويان دوره هـاي كـارداني و كارشناسـي         
ابالغيـه شـماره   ( سسات آموزش عالي دولتـي و غيـر دولتـي مصـوب وزارت     

  .ميسر مي باشد) الحاقات و اصالحات بعدي آن 

احراز همزمان شرايط تغيير رشته يـا گـرايش    در صورتانتقال توام با تغيير رشته يا گرايش، 
افق موسسات مبداء و مقصد تنها براي يك بار امكان پذير است

دروسي كه دانشجو در رشته يا گرايش قبلي گذرانده است، در گـروه آموزشـي رشـته جديـد بررسـي و معـادل       
سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي، بـا دروس رشـته يـا گـرايش جديـد،      

داشـته باشـد و نمـره هـر يـك از آن دروس كمتـر از       ) طبق برنامه درسي مصوب(  درصد 70
در اين صورت، فقط دروس پذيرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل كل و 

ي تغيير رشته و يا گرايش،رات دروس پذيرفته نشده از دانشجودر صورتي كه ميانگين نم
، در مجموع يـك نيمسـال مشـروطي در كـل نيمسـال     )واحد 12شرط بيشتر بودن تعداد واحدهاي پذيرفته نشده از 

گذرانده شده در رشته قبلي براي دانشجو لحاظ مي شود كه در اين شرايط در هر زمان كه دان
تعداد نيمسال هـاي مشـروطي دانشـجو در رشـته هـاي اول و دوم     . (نيمسال مشروط شد از ادامه تحصيل محروم مي شود

اين تعداد مشروطي براي دانشجويان ورودي قبل از . ).نيمسال باشد
  .دنيمسال مي باش

تمامي دروس گذرانده شده توسط دانشجوي انتقالي در صـورت اشـتراك محتـوائي   
مورد پذيرش قرار گرفته و عينا در كارنامه دانشجو ثبت  )بين صفر تا بيست(اي 

باقي مي ماند حتي در صـورتي كـه بـه دليـل عـدم اشـتراك محتـوائي         تمامي سوابق مشروطي دانشجو عينا در كارنامه وي
تعدادي از واحدهاي درسي دانشجو قابل پذيرش نباشد و باعث كمتر شدن واحدهاي پذيرش شـده از دانشـجو بـه كمتـر از     

مربوط به سـابقه  ( واحد از دروس معادل سازي شده 20تا  
، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي شود)آزمون سراسري منجر به قبولي در رشته حاضر

معادل سازي دروس صرفا در شيوه هاي آموزشي هم عرض صورت مي گيرد
واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره هاي غير حضوري، نيمه حضوري يا غير حضوري 

  نيمه حضوري به نيمه حضوري و غير حضوري
  غير حضوري به غير حضوري

بدين ترتيب پذيرش دروس از دانشجوياني كه قبال در دانشگاه پيام نور مشغول به تحصيل بوده انـد غيـر ممكـن    

 12واحدهاي درسي دوره را با ميانگين حداقل  تماميبه دانشجويي كه 
  .كارشناسي پيوسته ارائه مي شود

 

تغيير رشته در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع است، اما تغيير گرايش با داشتن شرايط و ضوابط ذكر شـده در   .25ماده 
  .امكان پذير است 23ماده 

ميهماني و انتقال دانشجو مطابق آيـين نامـه ميهمـاني و انتقـال دانشـجويان دوره هـاي كـارداني و كارشناسـي          .26ماده 
سسات آموزش عالي دولتـي و غيـر دولتـي مصـوب وزارت     دانشگاه ها و مو

الحاقات و اصالحات بعدي آن 

انتقال توام با تغيير رشته يا گرايش،  .27ماده 
افق موسسات مبداء و مقصد تنها براي يك بار امكان پذير استو با تو )26و  25مواد 

دروسي كه دانشجو در رشته يا گرايش قبلي گذرانده است، در گـروه آموزشـي رشـته جديـد بررسـي و معـادل        .28ماده 
سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي، بـا دروس رشـته يـا گـرايش جديـد،      

70حداقل  اشتراك محتوايي
در اين صورت، فقط دروس پذيرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل كل و . نباشد

  .ثبت و باقي مي ماند

در صورتي كه ميانگين نم :1تبصره 
شرط بيشتر بودن تعداد واحدهاي پذيرفته نشده از 

گذرانده شده در رشته قبلي براي دانشجو لحاظ مي شود كه در اين شرايط در هر زمان كه دان
نيمسال مشروط شد از ادامه تحصيل محروم مي شود

نيمسال باشد 3نبايد بيش از  مجموعا
نيمسال مي باش 4پي دارند، 

تمامي دروس گذرانده شده توسط دانشجوي انتقالي در صـورت اشـتراك محتـوائي    :2تبصره 
اي  با هر نمره يزد،دانشگاه 

تمامي سوابق مشروطي دانشجو عينا در كارنامه وي
تعدادي از واحدهاي درسي دانشجو قابل پذيرش نباشد و باعث كمتر شدن واحدهاي پذيرش شـده از دانشـجو بـه كمتـر از     

  .واحد نيز شود 12

 12به ازاي هر  :3تبصره 
آزمون سراسري منجر به قبولي در رشته حاضر

معادل سازي دروس صرفا در شيوه هاي آموزشي هم عرض صورت مي گيرد :4تبصره 
واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره هاي غير حضوري، نيمه حضوري يا غير حضوري : الف
نيمه حضوري به نيمه حضوري و غير حضوري: ب
غير حضوري به غير حضوري: ج

بدين ترتيب پذيرش دروس از دانشجوياني كه قبال در دانشگاه پيام نور مشغول به تحصيل بوده انـد غيـر ممكـن    
  .دباش

به دانشجويي كه  .29ماده 
كارشناسي پيوسته ارائه مي شود



 

برساند، تنهـا يـك نيمسـال     12در صورتي كه دانشجويي در طول مدت مجاز تحصيل نتواند معدل كل خود را به 
كه با نمره كمتـر   واحد از دروس دوره 20
برسـاند و مـدرك تحصـيلي دوره را     12كل خود را بـه حـداقل   

اخـذ شـده در    دوبـاره نمـره دروس   بـراي اينگونـه دانشـجويان   
  .در محاسبه ميانگين كل محاسبه مي شود

واحـد درسـي    68در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصـيل در دوره كارشناسـي پيوسـته حـداقل     
را بـا نمـره قبـولي گذرانـده و ميـانگين كـل دروس       

در غيـر ايـن   . نمايـد ني در همان رشته را دريافـت  
، فقط يك گواهي مبنـي  كاردانيصورت، به دانشجوي مذكور و همچنين به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره 

، 1391ماقبـل   بـراي دانشـجويان ورودي  
، مـالك  10و داشـتن ميـانگين كـل بـاالتر از     

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل دوره كارشناسي پيوسته بيش از واحدهاي مورد نيـاز بـراي   
ولي گذرانده باشد در اينصورت دانشگاه دروسي را مالك سنجش ميانگين كل دانشجو بـراي اخـذ   

دروس مازاد بر واحـدهاي   تماميدر دانشگاه يزد 
بصـورت بـي اثـر    كارنامه دانشجو  اظ نمي شود ولي در

صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشـته يـا مجـري    

آخرين نمره قطعي درس دانشجو در آموزش دانشگاه ثبـت مـي   
در دانشگاه يزد تاريخ قفل نمره دروس ترمي توسط اداره امور آموزشي و در خصوص دروس پروژه، معرفي بـه اسـتاد و   

  .  پروژه دار تاريخ قفل نمره توسط استاد درس به عنوان تاريخ فارغ التحصيلي در نظر گرفته مي شود

مسئوليت حسن اجراي اين آئين نامه و هرگونه پاسخگوئي قانوني مترتب بر آن بر عهده دانشگاه است و نظـارت  

ماده  33آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته در 

تمـام  بـراي   93-94نيمسـال اول  از 

  و تحصيالت تكميلي دانشگاه يزد

 

١٠ 

در صورتي كه دانشجويي در طول مدت مجاز تحصيل نتواند معدل كل خود را به 
20با رعايت سقف مجاز تحصيل به وي فرصت داده مي شود تا با اخذ مجدد حداكثر 

كل خود را بـه حـداقل    ، ميانگينمتغير گذرانده است البته با پرداخت شهريه
بـراي اينگونـه دانشـجويان    .دريافت كند، در غير اين صورت از تحصيل محروم مي شود

در محاسبه ميانگين كل محاسبه مي شودبه همراه نمره دروسي كه قبال اخذ شده است 

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصـيل در دوره كارشناسـي پيوسـته حـداقل     
را بـا نمـره قبـولي گذرانـده و ميـانگين كـل دروس       ) واحد دروس عمومي و مابقي از سـاير دروس دوره 

ني در همان رشته را دريافـت  يا باالتر باشد، در اين صورت مي تواند مدرك دوره كاردا
صورت، به دانشجوي مذكور و همچنين به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره 

بـراي دانشـجويان ورودي  . بر تعداد واحدهاي گذرانده شده با درج  نمـرات و معـدل كـل داده خواهـد شـد     
و داشـتن ميـانگين كـل بـاالتر از     ) و باالتر و بدون توجه به نـوع درس  10اخذ نمره (

  .صدور مدرك كارداني خواهد بود

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل دوره كارشناسي پيوسته بيش از واحدهاي مورد نيـاز بـراي   
ولي گذرانده باشد در اينصورت دانشگاه دروسي را مالك سنجش ميانگين كل دانشجو بـراي اخـذ   

در دانشگاه يزد . يا باالتر گذرانده است 12مدرك كارداني قرار مي دهد كه دانشجو با نمره 
اظ نمي شود ولي دردر محاسبه ميانگين كل دانشجو لح 12دوره كارداني با نمره كمتر از 

صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشـته يـا مجـري    
  .بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو انجام مي گيرد

آخرين نمره قطعي درس دانشجو در آموزش دانشگاه ثبـت مـي   تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو، روزي است كه 
در دانشگاه يزد تاريخ قفل نمره دروس ترمي توسط اداره امور آموزشي و در خصوص دروس پروژه، معرفي بـه اسـتاد و   

پروژه دار تاريخ قفل نمره توسط استاد درس به عنوان تاريخ فارغ التحصيلي در نظر گرفته مي شود

مسئوليت حسن اجراي اين آئين نامه و هرگونه پاسخگوئي قانوني مترتب بر آن بر عهده دانشگاه است و نظـارت  
  .بر اجرا و تفسير آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است

آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته در  ين نامه ئشيوه نامه اجرايي آ

ـ يـزد   دانشگاه يبه تصويب شوراي آموزش از  د ويرس

  .الزم االجراستيزد 

  قاسم بريد لقماني

و تحصيالت تكميلي دانشگاه يزد يآموزش معاون

  

 

  

در صورتي كه دانشجويي در طول مدت مجاز تحصيل نتواند معدل كل خود را به : 1 تبصره
با رعايت سقف مجاز تحصيل به وي فرصت داده مي شود تا با اخذ مجدد حداكثر 

گذرانده است البته با پرداخت شهريه 12از 
دريافت كند، در غير اين صورت از تحصيل محروم مي شود

به همراه نمره دروسي كه قبال اخذ شده است و ثبت شده كارنامه 

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصـيل در دوره كارشناسـي پيوسـته حـداقل      .30ماده 
واحد دروس عمومي و مابقي از سـاير دروس دوره  10شامل حداكثر (

يا باالتر باشد، در اين صورت مي تواند مدرك دوره كاردا 12گذرانده وي 
صورت، به دانشجوي مذكور و همچنين به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره 

بر تعداد واحدهاي گذرانده شده با درج  نمـرات و معـدل كـل داده خواهـد شـد     
(واحد درسي  70گذراندن 

صدور مدرك كارداني خواهد بود

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل دوره كارشناسي پيوسته بيش از واحدهاي مورد نيـاز بـراي    :1تبصره 
ولي گذرانده باشد در اينصورت دانشگاه دروسي را مالك سنجش ميانگين كل دانشجو بـراي اخـذ   دوره كارداني را با نمره قب

مدرك كارداني قرار مي دهد كه دانشجو با نمره 
دوره كارداني با نمره كمتر از 

  .باقي مي ماند

صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشـته يـا مجـري     :2تبصره 
بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو انجام مي گيرد

تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو، روزي است كه  :31ماده 
در دانشگاه يزد تاريخ قفل نمره دروس ترمي توسط اداره امور آموزشي و در خصوص دروس پروژه، معرفي بـه اسـتاد و    .شود

پروژه دار تاريخ قفل نمره توسط استاد درس به عنوان تاريخ فارغ التحصيلي در نظر گرفته مي شود

مسئوليت حسن اجراي اين آئين نامه و هرگونه پاسخگوئي قانوني مترتب بر آن بر عهده دانشگاه است و نظـارت   .32ماده 
بر اجرا و تفسير آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است

شيوه نامه اجرايي آ .33ماده 

به تصويب شوراي آموزش 14/2/1394ريخ در تا

يزد دانشگاه دانشجويان 

  


