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 بخش اول
 

 هاي اجرايي دوره کارشناسيمقررات و دستورالعمل

 

مورخ  علوم، تحقیقات و فناوريآموزشي وزارت  يزيربرنامهشوراي عالي  888آموزشي مصوب جلسه  نامهنيیآبا استناد به 

اين ابالغیه  3است و بر اساس بند  شدهابالغ هادانشگاهبه  0/3/0381به تاريخ  2/93218که طي ابالغیه شماره  22/02/0381

 2و  0 سطح يهادانشگاهبه  اندشدهگذاشتهالذکر مسکوت فوق نامهنيیآپیرامون موضوعاتي که در  يریگمیتصمکه در آن 

اجرايي مفاد آن به شرح زير بر اساس آخرين  نامهوهیشکارشناسي دانشگاه يزد و هاي دوره نامهنيیآدولتي تفويض شده است، 

 مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه تدوين و اجرايي شده است.

 
 

 مقدمه

مصوب ) يفناورو  قاتیتحق آموزشي وزارت علوم، يزيربرنامهشوراي عالي  نامهنيیآ 3ماده  02و  2،8به استناد بندهاي 

 :شوديمزير تدوين و به اجرا گذاشته  نامهنيیآ، (28/1/83

 

 هدف

راي چارچوب قانوني براي اج، انتظام بخشیدن به امور تحصیلي دانشجويان از طريق تعیین نامهشیوههدف از تدوين اين 

تربیت نیروي  منظوربهآموزش عالي کشور  اتها و مؤسسهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاههماهنگ، يکپارچه و صحیح برنامه

گیري بهینه انساني متخصص، متعهد، آشنا با علم و آخرين دستاوردهاي علمي و منطبق با نیازهاي جامعه، در راستاي بهره

 است. کارداني و کارشناسيجود براي ارتقاي سطح کیفي آموزش و پژوهش در دوره هاي مواز ظرفیت

 

 تعاریف
 

 شود:يک ميمربوط به هر  يهاو عبارت ين اساميگزير جايز يهانامه واژهشیوهن يت اختصار، در ايرعا يبرا :7 هماد

 .يقات و فناوریوزارت علوم، تحقوزارت: 

 .هستمنظور دانشگاه يزد  موسسه:
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 دانشگاه يزد است. يآموزش يمنظور شورا :يآموزش یشورا 

وابط ، طبق ضيحضورمهینروزانه، نوبت دوم،  صورتبهوسته است که یوسته و ناپیپ ي، کارشنناس يکاردان يهادورهمنظور : دوره

 .شوديممربوط برگزار 

در طول  بدون پرداخت شهريه() يعنيگان، ياز قانون آموزش را يریگبهرهاسنت که دانشنجو با    يوه آموزشن یمنظور شن  روزانه:

 .کنديمل یتحص يحضور صورتبهه و يو حسب مورد با پرداخت شهرسنوات مجاز 

، يحضور صورتبهه و يگان و با پرداخت شهرياز آموزش را يمندبهرهاست که دانشجو بدون  يوه آموزشیمنظور شن نوبت دوم: 

 .کنديمل یدر دانشگاه تحص

و  يريتصو -ي، صوتينوشتار يهارسانه، با اسنتفاده از  يریادگيند ياز فرا ياسنت که بخشن   يآموزشن  :یحضوور مهینآموزش 

 .شوديمچهره به چهره برگزار  صورتبهرفع اشکال  يهاکالسانجام و تنها  يکیالکترون

 ودشيمدانشنجو در رشته مربوط برگزار   ييو توانا ييکارآ، يسنطح دانش فن  يارتقا ياسنت که برا  يآموزشن  :يآموزش مهارت

 و ...(. يرین دبي، تمري، کارآموزيدانیات می، عمليمانند کارورز)

دانشگاه  ياست که از سو يآگاه و مسلط به امور آموزش يعلمئتیهعضنو   )راهنمای آموزشي(: يلیتحصو  یاسوتاد راهنما 

 باشد. يلیالتحصفارغان در امور آموزشي از بدو ورود تا يدانشجو يتا راهنما شوديمانتخاب 

 ،سنناعت 32 يشننگاهيآزما اي ي، عملسنناعت 01 ينظر براي هر واحده مفاد آن کزان درسنني اسننت یم اي مقدار :يواحد درسوو

 طولدر سناعت   022 يآموزراکسناعت و   19ا کار در عرصنه  ي يکارورز ،سناعت  98)بازديد علمي(  يدانیات میا عملي يکارگاه

 .شوديمبرنامه درسي مصوب اجرا  بقامط يا دوره تابستاني يلیمسال تحصین يک

ا يا مهارت دانشجو، در آغاز يرفع کمبود دانش و  ياسنت که با توجه به سرفصل رشته، گذراندن آن برا  يدرسن  :يدرس جبران

 است. يمربوطه ضرور يلیدوره تحص يط

 يهاگروهمشخص است و از موضوعات  کامالًعلمي است که به لحاظ موضوع  يهاگروهيکي از شنعب فرعي از  : يلیرشته تحص

 .انجامديممشخص  ييکاراعلمي ديگر متمايز بوده و حداقل به يک 

طبق  يواحد درس 18و دانشجو با گذراندن  شوديماست که پس از دوره متوسطه آغاز  يلیدوره تحصن  پیوسته: يکاردان دوره

 .شوديمنائل  يافت مدرک کاردانيبه در يلیمصوب رشته تحص يبرنامه درس

واحد  032و دانشجو با گذراندن حداقل  شوديماست که پس از دوره متوسطه آغاز  يلیدوره تحصن  وسته:یپ يدوره کارشناس

افت مدرک يز شننامل شننود( به دریا پروژه را ني يحسننب رشننته، طرح پژوهشنن)مصننوب  يمصننوب و طبق برنامه درسنن يدرسنن
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 ش بر اسناس سرفصل مصوب و ابالغي از سوي وزارت علوم يهر رشنته، گرا  ي. سنق  تعداد واحد برا شنود يمنائل  يکارشنناسن  

 ثابت است. يعدد

واحد  18و دانشجو با گذراندن تعداد  شوديمآغاز  ياست که پس از دوره کاردان يلیدوره تحص وسته:یناپ يدوره کارشوناسو  

 .گردديموسته نائل یناپ يکارشناسافت مدرک يمصوب به در يو طبق برنامه درس يدرس

از  شيدو گراتحصننیلي که ناظر بر تخصننص آن باشنند که اختالف دروس در   رشننتهکيهر يک از شننعب : يلیتحصوو شیگرا

 درصد کل واحدها بیشتر باشد. 32درصد کل واحدهاي رشته کمتر و از  1نبايد از  رشتهکي

 يبنددستهدر دوره متوسطه است که با توجه به مواد آزموني مشترک،  يلیمختل  تحص يهارشته: مجموعه يشو یگروه آزما

 .شوديم

داراي تخصص مشترک در  يعلمتئیهعضو  يمتشکل از تعداد يدانشگاه يواحد سنازمان  نيتريادیبن: يآموزشو  گروهبخش/

 .شوديمآن رشته تحصیلي، در دانشگاه تشکیل  ياندازراهعلمي است که با ايجاد و  رشتهکي

 کرده و مشغول به تحصیل نامثبتو  شدهرفتهيپذآموزش عالي برابر ضوابط معین  يهادورهاز  يکيدر: فردي است که دانشووو 

 است.

ا مدرک ي ين، گواهیان برسناند و برابر ضوابط مع يت به پایرا با موفق يلیتحصن  يهادورهاز  يکياسنت که   يفرد :آموختهدانش

 افت کرده باشد.يرا در يلیتحص

 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است. 01هر نیمسال تحصیلي شامل نیمسال تحصیلي: 

 هفته آموزش و يک هفته امتحانات پاياني است. 1: شامل دوره تابستان

 

 بخش دوم:

 

 نحوه اجرای دوره 

 نحوه اجرای دوره :2ماده 

 .شوديمآموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام 
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آموزشي را منحصراً براي  يزيربرنامهدانشگاه اختیار دارد در صورت توانايي، برنامه درسي مصوب شوراي عالي : 7تبصره 

الزم براي تشکیل کالس برسد با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به زبان انگلیسي  حدنصاببه  کهيدرصورتدانشجويان خارجي 

 .ارائه نمايد

که  يادوره يآموزشي وزارت را برا يزيربرنامه يمصوب شورا يو درس يآموزش يهابرنامهموظ  است،  «دانشگاه»: 9ماده 

ي هابرنامه. )در دانشگاه يزد که مجاز به بازنگري در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است اجرا نمايد

ي درسي دانشگاه رسیده است مالک عمل است و زيربرنامهشوراي ي درسي بازنگري شده که به تصويب هابرنامه، هستدرسي 

 (شوديممصوب وزارت علوم اجرا  سرفصليي که بازنگري نشده است همان هارشتهدر 

دروس  جزبهبر دروس پايه و عمومي  دیتأکدانشگاه اختیار دارد حداکثر تا ده درصد از واحدهاي درسي دوره را با  :7تبصره 

 الکترونیکي و رعايت استانداردهاي يبر محتوا دیتأکالکترونیکي )مجازي( با  صورتبهمجموعه معارف اسالمي و فارسي عمومي، 

 .مصوب وزارت ارائه نمايد

اهنماي ر عنوانبهدانشگاه موظ  است براي هدايت تحصیلي دانشجو از زمان پذيرش، يکي از مدرسان مرتبط با رشته را  :1ماده 

 آموزشي تعیین و اعالم نمايد.

 شرایط ورود

مومي ع يهايستگيشا دیيتا وزارت و دیيتاي مورد دارا بودن مدرک رسمي پايان دوره قبلد به دانشگاه، شرط ورو: 5ماده 

 از طريق پذيرفته شدن در آزمون ورودي و يا کسب پذيرش از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است.

 است. ريپذامکان بارکيبراي  صرفاًدوره تحصیلي  در هر آموزش رايگان براي هر دانشجو، :7 هتبصر

انتخاب  ي، برادر هر درس يقبول ۀا عدم کسب نمري، در صورت حذف درس گانيمشمول آموزش را يدانشجو :2 هتبصور 

در مواردي که حذف درس دانشگاه است.  دسنتورالعمل شنهريه مصوب  مربوط مطابق  هني، موظ  به پرداخت هزمجدد آن

 دانشگاه از پرداخت شهريه اخذ مجدد معاف است. آموزشيخارج از اراده دانشجو باشد با تشخیص شوراي 

دانشنجوي مشمول آموزش رايگان )تمامي دانشجويان دوره روزانه( پس از اتمام سنوات مجاز تحصیل خود بايد   :6ماده 

 ت نمايند.هزينه تحصیل نیمسال را پرداخ

منتهي به مدرک تحصننیلي  ( که)مجازي يرحضننوریغ يهادورهدر  توانديم نامهنیآئدانشننجوي مشننمول اين   :9ماده 

در دانشننگاه پیام نور که  زمانهمتحصننیل کند. )توضننیح: تحصننیل  زمانهم صننورتبهمطابق مصننوبات مربوطه  شننوديم

 .(است رممکنیغاست  يحضورمهین صورتبه

دانشنجويان اسنتعدادهاي درخشان بر اساس مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان    زمانهمتحصنیل  : 7 تبصوره 

 .شوديموزارت انجام 
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 تعداد واحدهای درسي قابل اخذ

انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز  يواحد درس 22و حداکثر  02الزم است حداقل  يلیمسنال تحص یدانشنجو در هر ن  :8ماده 

 واحد درسي است. 1در دوره تابستان  يانتخاب

 29حداکثر تا  توانديمبعد  يلیمسال تحصیباشند، در ن  01مسنال حداقل  یک نياگر میانگین نمرات دانشنجويي در   :7تبصوره  

 د.يرا اخذ نما يواحد درس

 29تا  توانديمنباشد( و مشروطي قبلي  02کمتر از کل )میانگین از  نظرصرفدانشجو  يلیمسال تحصین نيدر آخر :2تبصوره  

 .ديواحد اخذ نما

با اخذ واحدهاي نیمسننال پاياني خود، تمامي واحدهاي دانشننجو د فوق در صننورتي قابل انجام اسننت که راسننت مو ذکرانيشننا

را اخذ نموده باشد. در صورت باقي ماندن درس کارآموزي و يا دروس معرفي به استاد که در دوره  يلیالتحصن فارغبراي  ازیموردن

 .دانشجو حق استفاده از امتیاز تبصره حاضر را نخواهد داشت شوديمتابستان و يا نیمسال بعد اخذ 

مذکور را در دوره  يواحدها توانديمباشد،  ماندهيباق يواحد درسن  8ل دانشنجو حداکثر  یکه از تحصن  يطيدر شنرا  :9تبصوره  

 د.يتابستان انتخاب نما

 اين ماده استفاده نمايد. 3و  2تبصره از مفاد  تواندينم زمانهمدانشجو : 1تبصره 

ت مقررات ي، از رعايآموختگدانشاخذ کلیه واحدهاي باقیمانده تا  شننرطبهي لیمسننال تحصننین ني: دانشننجو در آخر5تبصووره 

 ( دروس معاف است.تأخرتقدم و )از ین شیپبهمربوط 

 نامه توانمندسازي دانشجويان ممتاز دانشگاه يزدشیوه 9ماده  "د"دانشنجويان اسنتعداد درخشنان بر اساس جدول     :6تبصوره  

 و کل در طول دوره تحصیلي اخذ نمايند. ترمنیانگیمواحد اضافه بدون محاسبه در  02 بدون پرداخت شهريه، تواننديم

مجوز ارائه دروس پیشنننهادي  در خصننو  22/8/0385مورخ  228852/2ابالغي، بخشنننامه شننماره  واحدهمادهپیرو : 7ماده 

دفاع مقدس، فرهنگ و تمدن اسننالم و ايران، شننناخت   يهاارزشزندگي دانشننجويي، کارآفريني،  يهامهارت"شننامل دروس 

در هر نیمسال براي  "اختیاري، مهارتي"عنوان مصوب گرديد دروس فوق تحت  "، مديريت بحران، استانداردسازيسنت يزطیمح

 ذيل ارائه گردد: يهاتبصرهمقطع کارشناسي با رعايت  يهارشتههمه 

: ارائه دروس مذکور حداکثر تا دو درس براي دانشجويان دوره روزانه، رايگان و براي دانشجويان نوبت دوم و همچنین 7تبصوره  

 است. ارائهقابلشهريه پرداز  صورتبهدانشجويان متقاضي بیش از دو درس 
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در  میانگیندر  ریتأث: دروس مذکور در چارچوب سننوات مجاز و مازاد بر سق  واحدهاي دوره، ارائه و با ثبت نمره و  2تبصوره  

 .شوديمکارنامه تحصیلي دانشجو درج 

 (0تبصره  ياستثنابه) دينماواحد درسي اخذ  22دانشنجو در آخرين نیمسنال تحصیلي خود بیش از    کهيدرصنورت  :9تبصوره  

امکان حذف اضطراري دروس را نخواهد داشت مگر آنکه با حذف اضطراري يک درس، تعداد واحدهاي باقیمانده وي به کمتر از 

 واحد تقلیل يابد. 22

 ترمحذفواحد باشد اداره آموزش پرديس بايد نسبت به  02م، کمتر از یتعداد واحد دانشجو پس از ترم کهيدرصنورت : 1تبصره 

د. اين تبصنره شنامل دانشجوياني که در آخرين نیمسال تحصیلي، تمامي   يدانشنجو )حذف تمامي واحدهاي دانشنجو( اقدام نما  

براي  هاآن ماندهيباقو دانشنننجوياني که دروس  ندينمايم، اخذ ننامه نیآئواحندهناي بناقیمناننده خود را تنا سنننق  مقرر در       

 .گردديمدانشجو محسوب  يهامسالیناجباري جزو  ترمحذف ضمناً. شودينم، گرددينمارائه  يلیالتحصفارغ

واحدهاي انتخابي يا باقیمانده دانشجو در پايان هر نیمسال، بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو  کهيدرصورت: 5تبصوره  

حذف پزشکي، حذف اجباري، حذف مجاز، حذف ستاد شاهد و ايثارگر، غیبت موجه،  مانندواحد درسني برسند )   02به کمتر از 

اما در مشروط  ،شوديممحسوب  يو يلیکامل در سنوات تحص يلیيک نیمسنال تحص  عنوانبهاين نیمسنال   صنورت  نيادر  (...

است.  ریتأثيب و باالتر( 01 میانگینواحد در صورت اخذ  29همین ماده يعني اخذ تا  0شندن يا ممتاز شندن )موضنوع تبصنره     

نبوده و و باالتر شد ممتاز  01شد مشروط نیست و اگر  02دانشجو کمتر از نمرات ، در شرايط مذکور اگر میانگین گريدعبارتبه

صره ، دانشجويان مشمول تبدر ضمن. شودينم گرفته در نظرمصوب  يهانامهنيیآو کلیه تسهیالت در محاسنبه رتبه برتر رشته  

 واحد درسي را در نیمسال بعد نخواهند داشت. 09باشد، حق انتخاب بیشتر از  02نیمسال آنان کمتر از  میانگینحاضر که 

 ارزشیابي تحصیلي

ت در کالس، انجام یدانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعال يلیشنرفت تحص یپ يابيارز :71ماده 

 .شوديم( محاسبه 2-22ست )یب صفرتااز  يعدد صورتبهو  ردیگيمج امتحانات انجام ي  و نتایتکال

 است. ي، الزاميدروس نظر يآزمون کتبي برا يبرگزار :7تبصره 

 است. 02در هر درس نمره  يحداقل نمره قبول .77ماده 

آن  صرفاً، يبعد يهامسالینکسنب نکند، چنانچه در   يا چند درس نمره قبوليک يدر هر نیمسنال در  اگر دانشنجو   :7تبصوره  

تحصننیلي دانشننجو   زنمراتيربگذراند، نمره يا تمام نمرات مردودي قبلي در  (71)نمره درس يا دروس را با حداقل نمره قبولي 

آخرين نمره قبولي در آن  صننرفاًشننده و  اثريباما اين نمرات در محاسننبه میانگین کل دوره  مانديمو باقي  شننوديمفقط ثبت 

 درس مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
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، تنها براي محاسنننبه میانگین کل دوره تحصنننیلي در هنگام 00ماده  0گذراندن دروس با اسنننتفاده از تبصنننره  :2تبصووره 

 اثريب، با يعني سنوابق تحصیلي دانشجوي  کندينمقبلي را خنثي  يهامسنال ینو مشنروطي دانشنجو در    اسنت  يآموختگدانش

اقي شدن نمرات نیز ب اثريب)سوابق مشروطي دانشجو حتي با  نخواهد گرفتقرار  ریتأثشندن نمرات دروس گذرانده نشده، تحت  

 .است اثريبو در میانگین کل  ریتأث ترمنیانگیمخواهند ماند(. بدين معني که نمره ردي دانشجو در 

)قبولي و مردودي( منظور  اخذشدهدانشنجو جهت اسنتفاده از تسهیالت، میانگین تمامي دروس    يبندرتبهدر اسنت   ذکرانيشنا 

 خواهد شد.

بت یو غ 01/3ش از یبت بیتقلب دانشجو، نمره صفر مربوط به غ يبرا يته انضنباط یکم حکمبهمربوط  25/2نمرات  :9تبصوره  

 .شودينم اثريب وجهچیهبهاست و  مستثنا 00ماده  0مسال از شمول تبصره یان نيدر امتحان پا

 يمسنال مشننروط تلق یباشند، دانشنجو در آن ن   02دانشنجو کمتر از   يلیمسنال تحصن  ینمرات هر ن میانگینچنانچه  .72ماده 

 را ندارد. يواحد درس 09ش از یمسال بعد حق انتخاب بیمشروط، در ن ي. دانشجوشوديم

چنانچه دانشنجويي در دوره کارشنناسني پیوسنته سنه نیمسال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد از ادامه       :7تبصوره  

بررسي موارد خا   شنوراي مجوز از ادامه تحصنیل دانشنجوي محروم شنده از تحصنیل تنها با اخذ      .شنود يمتحصنیل محروم  

اسننت.  ريپذامکان و با پیگیري دانشننجو دانشننگاه همراه با اخذ تعهد از دانشننجو و اطالع به خانواده، طبق دسننتورالعمل شننهريه

فرم  بايد با امضاي است با توجه به اهمیت اطالع والدين از وضعیت تحصیلي دانشجو، اظهار اطالع سرپرست دانشجو ذکرانيشنا 

 انه اسناد رسمي به ثبت رسد.مربوطه در دفترخ

 به يدگیرس يان را با در نظر گرفتن زمان الزم برايدرس دانشجو يينها يابيمدرس هر درس موظ  اسنت، نمره ارز  :79ماده 

 در سیستم گلستان ثبتمسنال آن درس  یان نيامتحان پا يخ برگزاريروز از تار 1سناعت( ظرف مدت   12ان )ياعتراض دانشنجو 

 د.ينما

نشود اگر نمره خام  يينها ديیتأنمره توسط استاد  ،توسط آموزش دانشگاه شدهمشنخص ان زمان يتا پا کهيدرصنورت  :7تبصوره  

شنده و امکان اصالح آن توسط استاد وجود   يتلق يين نمره توسنط آموزش دانشنگاه نمره نها  يباشند ا  شنده دادهتوسنط اسنتاد   

 الحاصکه  شوديمان منظور يدانشجو يبرا باشد نمره معادل صفر نشدهثبتتوسط استاد  يانمره کهيدرصنورت نخواهد داشنت و  

 يراب ينظارت و ارزيابي دانشنگاه و صدور اخطار آموزش  شنوراي  يرأنمره با پیگیري اسنتاد و يا دانشنجويان ذينفع و بر اسناس    

 است. ريپذامکاناستاد 

ساعت( از  12) روز 3ظرف مدت  توانديمدرسي را داشته باشد،  يابيبه نمره ارز دنظريتجد يکه تقاضا ييدانشنجو  :2تبصوره  

را از طريق سامانه گلستان به اطالع مدرس درس برساند. مدرس درس  خود دنظريتجد ينمره توسنط اسنتاد، تقاضا   ثبتخ يتار

را  يات احتمالو اشتباه يدگیرسنن يروز از زمان برگزاري امتحان درس به اعتراض و 02ز موظ  اسنت، ظرف حداکثر مهلت  ین
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خ امتحان به يروز از تار 02ش از ید بيزمان ثبت نمره نبا درهرحالد. ينما يينها ديیتأستم وارد و یرا در س يو نمره قطع برطرف

 طول انجامد.

 يکه در برنامه درس ي، کار در عرصنه و دروسن  ييات صنحرا ی، عملي، کارورزي، کارآموزيرین دبيدروس تمر نمرات :9تبصوره  

در  هانآل یمربوط، تکم يگروه آموزش ديیتأص مدرس و یبه تشخ کهيدرصنورت ، شنود يمارائه  ي  پژوهشن یبا تکل توأممصنوب  

ال اگر مربوط به نیمسال اول باشد تا هفته سوم نیمس ناتمامنمره  ؛شوديم يتلق ناتمامسر نباشد، یم يلیمسال تحصیک نيطول 

 يدگیرس ين زمان شامل زمان الزم برايل شود. ايتبد يمرداد به نمره قطع 05تا  بعد و اگر مربوط به نیمسال دوم باشد حداکثر

و  ثبتن دروس را يساعت قبل از پايان اين مهلت، نمرات ا 12حداکثر  يسنت ين مدرس درس بايبنابرا هسنت ز یبه اعتراضنات ن 

 د.ينما يينها ديیتأپس از بررسي اعتراضات احتمالي دانشجويان، نمره را در سیستم گلستان 

مهلت دارد تا در سامانه آموزشي دانشگاه از سوي استاد  دو نیمسال وسنته حداکثر یپ ي: نمره درس پروژه کارشنناسن  1تبصوره  

صفر درج خواهد شد و دانشجو موظ  به  صورتبه، نمره توسط آموزش دانشگاه صنورت  نيار یو تائید شنود که در غ  ثبتدرس 

( و براي درس پروژه وريشهر 32)تا پايان تابستانِ بعد  در نیمسنال اول  اخذشنده اخذ مجدد درس اسنت. اين مهلت براي پروژه  

آموزشي آن نیمسال درج  ميدر تقوآخرين تاريخ قفل نمرات نیمسنال اول که  )تا پايان نیمسنال بعد   در نیمسنال دوم  اخذشنده 

خواهد بود. مهلت تکمیل و اتمام پروژه کارشنناسني تنها براي دانشجوياني که از مرخصي تحصیلي بدون احتساب در    (شنود يم

 مرخصي بدون يهامسالیندر صورت درخواست دانشجو به تعداد  توانديم ندينمايماستفاده  دو نیمسال سنوات در طول مهلت

 احتساب در سنوات تمديد شود.

اجعه ننمايد دانشنجو براي ارائه پروژه، انجام کارآموزي و ديگر دروس مشنابه در مهلت مقرر که در باال ذکر شد مر   کهيدرصنورت 

دانشجو داليل موجه به اداره آموزش اعالم کند غیبت دانشجو  کهيدرصورتدانشنجو غیبت وارد کند.   اسنتاد موظ  اسنت براي  

 خواهد شد.منظور و در غیر اين صورت صفر موجه 

 ر است.ییتغ رقابلیغشدن يعني قفل شدن توسط استاد درس و يا آموزش دانشگاه،  ينمره درس پس از قطع :5تبصره 

بعد نزد  يلیمسال تحصیسنابقه درس، حداقل تا يک ن  عنوانبههر درس را  يامتحان يهابرگهمدرس موظ  اسنت،   :6تبصوره  

 قرار گیرد. مورداستفادهد تا در صورت لزوم در فرايندهاي نظارتي و بررسي شکايات دانشجويي ينما يخود نگهدار

 ابیحضوروغ

 است. يحضوري الزام يهادورهحضور دانشجو در تمام جلسات درس  .71ماده 

/01ش از یب ياگر دانشجو در درس :7تبصره 
باشد در صورت بت داشته یغآن درس جلسات يا در جلسه امتحان پايان نیمسال  3

 نياو در غیر  شوديم، غیبت دانشجو در آن درس موجه دانشگاه يموجه دانسنته شندن غیبت دانشنجو توسنط شنوراي آموزش     
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، در واحد 02. در صورت کاهش تعداد واحدهاي باقیمانده دانشجو به کمتر از گردديمنمره صفر در کارنامه دانشجو ثبت  صورت

مسال کامل در سنوات مجاز تحصیلي محسوب خواهد یدانشجو يک ن يمسال برایآن ن صنورت موجه دانسنته شندن غیبت وي،   

 .شوديم اثريبيا باالتر( در سابقه آموزشي دانشجو  01نیمسال  میانگینشد اما وضعیت مشروطي و ممتازي )

دانشجو  يهابتیغجزو  دينمايماخذ  میترمزمانآن دروس را در  که دانشجو يبت قبل از حذف و اضافه در دروسیغ :2بصره ت

 حسوب خواهد شد.م

 پزشک معتمد ديیتأو به  يماریل بیو در بازه زماني مشنخص به دل  يانيبت دانشنجو در امتحان پا یغ کهيدرصنورت  :9تبصوره  

دانشنگاه رسنیده باشند، طبق دسنتورالعمل حذف پزشنکي، غیبت دانشنجو توسط اداره آموزش پرديس/ دانشکده موجه شده و       

 .شوديمنمره صفر در کارنامه دانشجو درج  صورت نيار یدر غ و گردديمحذف پزشکي ثبت  صورتبه

 ترمحذفمرخصي تحصیلي و 

 يمسننال از مرخصننیوسننته حداکثر دو نیپ يبا رعايت سنننوات مجاز تحصننیل، در دوره کارشننناسنن توانديمدانشننجو . 75ماده 

ه زو در بامسال یخود را قبل از شروع ن يموظ  است درخواست مرخصد. دانشجو يبا احتسناب در سنوات استفاده نما  يلیتحصن 

 عدم انتخابوجه و در صورت داشتن دلیل مزماني مشنخص طبق تقويم آموزشني، در سنامانه آموزشي دانشگاه به ثبت برساند.    

در صورت عدم اقدام  امکان اخذ مرخصي را خواهد داشت. مشخص يامهيجرتا قبل از پايان نیمسنال، با پرداخت   حداکثر واحد،

ر امو اداره عدم مراجعه به عنوانبهدانشنکده، بايد پرونده دانشجو را   اداره آموزش پرديس/ کارشنناس  دانشنجو تا پايان نیمسنال،  

 آموزشي ارسال نمايد.

اين مدت، يک نیمسننال قبل از زايمان را هم در صننورت ارائه ) يلیمسننال تحصننیمان، دو نيزا ي: مدت مجاز مرخصنن7 تبصووره

است که توسط اداره آموزش پرديس/ دانشکده و در مقابل  يلیبدون احتسناب در سننوات تحصن    ( وشنود يممسنتندات شنامل   

 .است يبررسقابلو بیش از دو نیمسال در شوراي بررسي موارد خا   رسديمدريافت مستندات به انجام 

 شورايو حکم  دانشگاه پزشک معتمد ديیتأصورت  در صرفاً دانشنجو، بدون احتساب در سنوات،  يپزشنک  يمرخصن  :2تبصوره  

 است. ريپذامکانموارد خا  دانشگاه 

خود دانشجو و...( حداکثر تا دو  تيمأمورهمسر يا والدين و  تيمأموربررسني ساير مصاديق مرخصي تحصیلي )مانند   :9تبصره 

 .استدانشگاه  موارد خا بررسي  نیمسال تحصیلي و بدون احتساب در سنوات مجاز در اختیار شوراي

مطابق تقويم آموزشي  ي( خود را تا پايان مهلت حذف اضطراريرکارگاهیو غ يرعملیغک درس )يدانشجو مجاز است  :1ره تبص

ابد حذف اضنطراري نمايد. دانشجو مجاز به حذف  یواحد کاهش ن 02ر يبه ز آنکه تعداد واحدهاي باقیمانده او شنرط بهنیمسنال  

 ست.ین ازیهم ندروس 
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( با درخواست دانشجو در سیستم آموزشي ترمحذف) يلیمسنال تحصن  یک نيط خا ، حذف تمام دروس يدر شنرا  :5تبصوره  

شننوراي آموزشنني گروه، دانشننکده/ پرديس تا قبل از پايان مهلت مقرر در تقويم آموزشنني   ديیتأگلسننتان و ارائه مدارک الزم و 

 .شوديممجاز تحصیل دانشجو محسوب  سنواتجزو حداکثر  ترمحذفاست. نیمسال  ريپذامکان ترمحذفنیمسال براي 

 انصراف، ترک تحصیل و اخراج

 .شوديمل محسوب یانصراف وي از تحص، يلیمسال تحصیدانشجو در هر ن نامثبتعدم  .76ماده 

د، يانتخاب واحد نما توانديممشخص  يامهيجردانشجو تا هفته سوم نیمسال مراجعه نمايد، با پرداخت  کهيدرصنورت  :7تبصره 

با احتساب در  يمرخص يو يمسنال برا یمشنخص، آن ن  يامهيجراز پرداخت  پس در صنورت مراجعه از هفته چهارم نیمسنال،  

 .شوديمل محسوب یو در صورت عدم مراجعه تا پايان نیمسال، منصرف از تحص شدهثبتسنوات تحصیلي 

مسال با یک نيبرساند، تنها  02کل خود را به  میانگینل نتواند یدر طول مدت مجاز تحص ييدانشنجو  کهيدرصنورت : 2تبصوره  

 02واحد از دروس دوره که با نمره کمتر از  22تا با اخذ مجدد حداکثر  شوديمفرصت داده  يرعايت سنق  مجاز تحصیل به و 

، (طبق دستورالعمل شهريه)اخذ نشده است  قبالًو يا با موافقت شورا از ساير دروس اختیاري که مردود شده و يا گذرانده اسنت  

. شوديمل محروم ین صورت از تحصير ایافت کند، در غيدوره را در يلیبرساند و مدرک تحص 02ن کل خود را به حداقل یانگیم

است در  اخذشده قبالًو به همراه نمره دروسي که  شنده ثبتدر کارنامه  اخذشنده ان نمره دروس دوباره يدانشنجو  گونهنيا يبرا

 .شوديممحاسبه میانگین کل محاسبه 

ا مراجعه بکتبي  صورتبه شخصاًد درخواست انصراف خود را يل داشته باشد، بایکه قصد انصراف از تحص ييدانشجو .79ماده 

درخواسننت را  کارشننناس بايد در همان تاريخ، و ديم نمایدانشننکده و کارشننناس آموزش مربوطه، تسننل به اداره آموزش پرديس/

تا دو ماه پس از تاريخ ارائه  بارکی ين دانشنننجو مجاز اسنننت فقط براينامه وارده در سنننامانه گلسنننتان ثبت نمايد. ا عنوانبه

ادر ل صیاز تحص ين مهلت، حکم انصراف ويا ين صورت، پس از انقضاير ایرد، در غیدرخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگ

 .شوديم

و  موارد خا  دانشگاه شوراي بر عهدهل یمنصنرف از تحص  يل دانشنجو یدر مورد بازگشنت به تحصن   يریگمیتصنم  :7تبصوره  

 )براي دانشجويان مشمول( است. فهیوظنظامموافقت 

نیمسنال و يا وضعیت امتحانات دانشجوي   اخذشنده تغییري در واحدهاي  گونهچیهتا زمان قطعیت يافتن انصنراف،   :2تبصوره  

 ، دروس و امتحاناتدوماههو در صورت ابطال انصراف دانشجو با اعالم کتبي وي قبل از پايان فرصت  رديپذينمانصنرافي صورت  

دانشنجو با همان وضنعیت قبلي در کارنامه وي باقي خواهد ماند يعني دانشنجو موظ  اسنت در صورت شک داشتن تصمیم به     

اگر انصراف از تحصیل خود  اناًیاحتا  باشد حضورداشتهو تا زمان قطعي شدن انصراف خود، در کالس درس  انصنراف از تحصنیل  

 حان باقي نماند.را پس گرفت براي وي غیبت کالسي و غیبت در امت
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 طول دوره و سنوات تحصیل

 .است شدهاضافهيک نیمسال  دانشگاه سهیرئئتیه. ولي طبق مصوبه استنیمسال  8سنوات مجاز تحصیل برابر . 78ماده 

سنوات و پرديس،  دانشکدهموافقت شوراي  و باالتر از آن باواحد درسي  022گذراندن  در صورت براي نیمسنال دهم  :7تبصره 

 .هست( قابل تمديد فهیوظنظامبا اخذ موافقت  فهیوظنظام)براي دانشجويان پسر مشمول روزانه و نوبت دوم،  انيدانشجو

دانشنگاه در آن سال از دانشجويان مشمول   يامنائتیههزينه افزايش سننوات مجاز تحصنیلي طبق تعرفه مصنوب    : 2تبصوره  

 .شوديمآموزش رايگان دريافت 

 همانيیو م نتقالا، تغییر رشته

گر يد شيا گرايش به رشته يا گراي رشتهکياز  توانديمر يط زيوسنته با داشتن شرا یپ يدوره کارشنناسن   يدانشنجو  .77ماده 

 ش دهد:يا گراير رشته ییدر دانشگاه يزد تغ يلیتحص

 .(دانشجو در دانشگاه يزد )در سال ورود به آموزش عالي يش مورد تقاضايا گرايال ( وجود رشته 

ا يته در آن رش شدهرفتهيپذگروه آزمايشي ذيربط از نمره آخرين فرد  يدانشجو در آزمون سراسر يب( کمتر نبودن نمره اکتساب

 ش )در سال ورود به آموزش عالي(.يگرا

 .(فهیوظنظاممانده )سنوات آموزشي و یشدن دانشجو در رشته يا گرايش جديد در سنوات مجاز باق لیالتحصفارغج( امکان 

 .امور آموزشي دانشگاه ديیتأو  و مقصد مبدأ يد( موافقت گروه آموزش

 هد.ش ديا گراير رشته ییط فوق، تغيت شرايبا رعا توانديم بارکي يفقط برا يلیدر هر دوره تحص صرفاًدانشجو  :7تبصره 

 الزامي است. سازمان سنجشافت کارنامه محرمانه آزمون سراسري دانشجو از ير رشته، درییتغ يتقاضا ي: برا2تبصره 

 به يرحضنننوریغبه دولتي، از شنننبانه به روزانه، از  يردولتیغباالتر، از  يهادورهپائین به  يهادورهتغییر رشنننته از  :21ماده 

 .هستحضوري ممنوع است ولي برعکس آن مجاز 

 از طريق آزمون هاآنکه پذيرش در  ييهارشتهبه  هستبدون آزمون  صورتبه: تغییر رشته دانشجويي که پذيرش وي 7تبصره 

 سراسري صورت گرفته باشد، ممنوع است.

 تکمیل ظرفیت و بالعکس ممنوع است. يهايقبولو  متمرکزمهین يهارشته: تغییر رشته از 2تبصره 
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و  هاهدانشگا يو کارشناس يکاردان يهادورهان يو انتقال دانشجو يهمانیم نامهنيیآو انتقال دانشجو مطابق  يهمانیم .27ماده 

 يو الحاقات و اصالحات بعد 02/1/88/ و مورخ 08523ه شماره یابالغ)مصوب وزارت  يردولتیغو  يدولت يآموزش عال مؤسسات

هرسنال درخواست خود را در سامانه خدمات آموزشي )سجاد(   ماهبهشنت يارددانشنجويان متقاضني بايد در    .سنت اسنر  ی، م(آن

 سازمان امور دانشجويان ثبت نمايند.

د ش و انتقال )موضوع موايا گراير رشته ییط تغيشرا زمانهمش، در صنورت احراز  يا گراير رشنته  ییبا تغ توأمانتقال  .22ماده 

 است. ريپذامکان، بارکي يو مقصد تنها برا مبدأ مؤسسات( و با توافق 20و  08

 سازی دروسمعادل

 انداشننتهدو قبولي مجدد کنکور ي مهمان انتقال، ،با تغییر رشننته توأمدانشننجوياني که تغییر رشننته داخلي، انتقال . 29ماده 

 .شوديمي سازمعادلذيل  با شرايط هاآندروس 

روه ، در گيا در قبولي مجدد کنکور قصد معادلسازي دارد گذرانده است يش قبليا گرايکه دانشجو در رشته  يدروس: 7تبصوره  

ا ، بيص گروه آموزشیکه به تشخ شوديمرفته يپذ ياز و يو فقط دروس شوديم يسناز معادلو  يد بررسن يرشنته جد  يآموزشن 

مصوب( داشته  يطبق برنامه درسن ) ييدرصند اشنتراک محتوا   12 حداقل با رعايت تعداد واحد،د، يش جديا گرايدروس رشنته  

با احتسنناب در  هاآنو نمره  شنندهرفتهيپذن صننورت، فقط دروس يدر ا نباشنند 02ک از آن دروس کمتر از يباشنند و نمره هر 

 .مانديم يمسال در کارنامه دانشجو ثبت و باقین میانگینکل و  میانگین

 باشد 72کمتر از از دانشنجوي تغییر رشنته و يا گرايش،    نشوده رفتهیپذمیانگین نمرات دروس  کهيدرصنورت  :2تبصوره  

 يهامسالینيک نیمسال مشروطي خا  در کل  درمجموعواحد(،  02از  نشنده رفتهيپذبیشنتر بودن تعداد واحدهاي   شنرط به)

نها دو که در اين شنرايط در هر زمان که دانشنجو در رشته جديد ت   شنود يمگذرانده شنده در رشنته قبلي براي دانشنجو لحاظ    

 مجموعاًخا  و مشروطي رشته جديد،  يمشروط يهامسالینتعداد  .شنود يمنیمسنال مشنروط شند از ادامه تحصنیل محروم     

 .مسال باشدین 3ش از ید بينبا

رعايت تعداد واحد درس و تمامي دروس گذرانده شده توسط دانشجوي انتقالي و مهمان در دانشگاه ديگر در صورت  :9تبصره 

 شوديمدر کارنامه دانشجو ثبت  ناًیعو  قرارگرفته رشيموردپذبیست(  صفرتا)بین  يانمره، با هر ييمحتوا اشتراک %12حداقل 

 ييمحتوابه دلیل عدم اشتراک  کهيدرصنورت حتي  مانديمدر کارنامه وي باقي  ناًیعتمامي سنوابق مشنروطي دانشنجو     ضنمناً و 

 .شوديمو نمره ثبت  نباشد و در کارنامه ترمي دانشجو واحد رشيپذقابلتعدادي از واحدهاي درسي دانشجو 

شنده )مربوط به سابقه تحصیل دانشجو قبل از شرکت در آزمون   يسناز معادلاز دروس  واحد 22تا  02هر به ازاي  :1تبصوره  

 .شوديممجاز تحصیلي دانشجو کاسته  از سنواتيک نیمسال سراسري منجر به قبولي در رشته حاضر(، 
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 :ردیگيمصورت  عرضهمآموزشي  يهاوهیشدر  صرفاًدروس  يسازمعادل :5 تبصره

 يرحضوریغيا  يحضورمهین، يحضور يهادورهال : واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به 

 يرحضوریغو  يحضورمهینبه  يحضورمهینب: 

 يرحضوریغبه  يرحضوریغج: 

 .است ريپذامکانروزانه و نوبت دوم( با وضعیت حضوري ) يدولت يهادانشگاهپذيرش دروس فقط از  :6تبصره 

 معرفي به استاد صورتبهشرایط اخذ درس 

و دروس مذکور در نیمسال  مانده داشته باشدیباق يل تنها دو درس نظریفراغت از تحص يدانشجو برا کهيدرصورت :21ماده 

با تائید گروه آموزشي و با رعايت سق  واحدهاي آن  توانديم، يا نمره قبولي کسب نکرده باشدامکان اخذ نداشته باشد قبل 

 به استاد در آن نیمسال يا دوره تابستان بگذراند. يمعرف صورتبه( آن دو درس را 8ماده  3و  2 يهاتبصرهنیمسال )موضوع 

نظري را اخذ ولي نمره قبولي کسب نکند اما دوره عملي درس فوق را گذرانده -يک درس عملي قبالًچنانچه دانشجويي  :7تبصره 

 دتوانيمدر صورتي  اين دروس را؛ معرفي به استاد اخذ نمايد صورتبهبا رعايت مفاد اين ماده، بخش نظري را  توانديمباشد، 

 ثر تا نص  واحدهاي کل درس باشد.که تعداد واحد عملي آن حداک معرفي به استاد اخذ نمايد صورتبه

گروهي يا  صورتبهبراي مواردي که ماهیت واحد عملي آن  صرفاًمعرفي به استاد  عنوانبه نظري-عملياخذ دروس  :2تبصره 

باقي  لزوم ازجمله نامهنيیآمیداني فراهم باشد با رعايت ساير موارد  صورتبهانفرادي و  صورتبهکارگاهي نباشد و گذراندن آن 

شوراي آموزشي پرديس/دانشکده با مجوز شوراي آموزشي  دیتاببخش /گروه و ا تأيید ب يآموختگدانشدو درس تا  صرفاًماندن 

 بالمانع است

در  دتوانيم شوديم آموختهدانشمعرفي به استاد  صورتبهدانشجو با اخذ تنها يک درس باقیمانده خود  کهيدرصورت :9تبصره 

معرفي به استاد  صورتبهدر نیمسال بعدي  مجدداًصورت عدم کسب نمره قبولي در درس مذکور در يک نیمسال، آن درس را 

 اخذ نمايد.

، دشون آموختهدانشبه هر دلیل معرفي به استاد  صورتبهدرس باقیمانده خود  دودانشجو با اخذ تنها  کهيدرصورت :1تبصره 

 اخذ نمايد.عادي  صورتبهرا الزاماً بايد درس يا دروس مذکور 
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 شرایط اعطای مدرک کارداني

واحد درسي )شامل  18وسته حداقل یپ يل در دوره کارشناسیا محروم از تحصيمنصرف  يدانشجو کهيدرصورت .25ماده 

ا ي 02واحد دروس عمومي و مابقي از ساير دروس دوره( را با نمره قبولي گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وي  02حداکثر 

 يانشجودن صورت به ير ایافت نمايد. در غيدر همان رشته را در يدوره کاردان مدرک ،پس از درخواست کتبي توانديمباالتر باشد، 

 نمرات گذرانده شده با درج يبر تعداد واحدها يمبن يل، فقط گواهیا محروم از تحصيمنصرف  ين به دانشجویمذکور و همچن

 کل داده خواهد شد. میانگینو 

میانگین نمرات گذرانده دانشجو در صورتي که بیش از واحدهاي مورد نیاز دوره کارداني را با نمره قبولي گذرانده باشد  :7تبصره 

تر از نمرات کمتعدادي از در صورت عدم کسب میانگین مورد نظر، دانشگاه  .ردیگيمدانشجو مدنظر قرار  کل میانگین عنوانبه

. نمايد يم اثريبرا و باالتر  02به کل دانشجو  میانگینتا رسیدن دانشجوي متقاضي فراغت از تحصیل در مقطع کارداني  02

 .شوديم اثريبامتحان( نیز در اين حالت  بتیغ غیبت کالسي،) يهاباحالتاست نمرات  ذکرانيشا

 .گردديمنشده و در محاسبه میانگین کل لحاظ  اثريبکمیته انضباطي،  25/2نمره : 2تبصره 

مصوب در آن رشته  ياز وجود دوره کاردان نظرصرفدانشجو و مستند  ي حضوري وحسب تقاضا يصدور مدرک کاردان :9تبصره 

. الزم به ذکر است دانشجويان اخراجي و يا انصرافي مقطع کارشناسي ردیگيمبودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام  يا مجري

به  ، تمايل خود رادشدهيیتأبا ارائه درخواست  تواننديم بارکيبراي  صرفاً رادارنددر مقطع کارداني  يآموختگدانشکه شرايط 

اين درخواست براي دانشجويان ذکور پس  کهيدرصورتتغییر خواهد بود. در ضمن  رقابلیغکارداني اعالم نمايند که  مدرک اخذ

در  رفاًصاز يک سال شمسي از تاريخ ثبت درخواست انصراف يا تاريخ اخراج در دبیرخانه اداره امور آموزشي دانشگاه صورت گیرد 

نظامي کشور، امکان صدور مدرک کارداني  يهاارگانرسمي  معافیت و يا حکم استخداميا کارت ارائه کارت پايان خدمت  صورت

 وجود دارد.

دانشجو تمامي واحدهاي الزم براي مدرک کارشناسي را گذرانده باشد ولي میانگین کل خود را جبران  کهيدرصورت: 1تبصره 

تا رسیدن  02نمرات زير  شدن اثريبانجام  نیدر حو (، در صورت تقاضاي مدرک کارداني 02 ريزننموده باشد )میانگین کل 

 .دریگيمکل وي جبران گرديد علیرغم گذراندن تمامي واحدها، مدرک کارداني به وي تعلق  نیانگیم و باالتر، 02به  میانگین

 يآموختگدانش

 يکارشناسمدرک تحصیلي گذرانده باشد  02ن حداقل یانگیدوره را با م يدرس يکه تمامي واحدها ييبه دانشجو .26ماده 

 .شوديموسته ارائه یپ



 يکارشناس آموزشي نامهوهیش 

 و بعد از آن 79ورودی  

  ED/B000 :مدرک شناسه

 7979پاییز  ویرایش:

 79 از 79صفحه: 
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آموزش دانشگاه قفل  ان نمره درس دانشجو توسط استاد و يياست که آخر يل دانشجو، روزیخ فراغت از تحصيتار :29ماده 

 گردد.

 سایر قوانین

( هر درس طبق برنامه تأخرتقدم و ) ازینشیپت يب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشنننته با رعایو ترت يچگونگ :28ماده 

 است. يگروه آموزشبخش/مصوب بر عهده  يدرس

و نمره دروس جبراني در میانگین  هستواحد  1تعداد واحدهاي جبراني با تشنخیص بخش/گروه آموزشي حداکثر   :27ماده 

 )با رعايت سرفصل(. شودينمنیمسال و کل محاسبه 

درباره چگونگي و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري دروس، اعالم و ثبت نمره، تاريخ  يریگمیتصنم و  يزيربرنامه :91ماده 

 .شوديماجرايي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه يزد انجام  نامهوهیشو غیره طبق  دنظريتجد

هاي درخشان بر اساس قوانین و مقررات آموزشني مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگر، قهرمانان ورزشي و استعداد  :97ماده 

 قابل انجام است. تسهیالت مذکور نامهنيیآ

ه که ب، تغیر رشته و ساير موارد مهمان شامل: سنوات، انتقال، نامهنيیآاين  يهاتبصرهمالک عمل در کلیه ماده و  :92ماده 

 .استدانشگاه  21/9/81شهريه مصوب  نامهوهیش، بر اساس نحوي با شهريه پرداز شدن در ارتباط است

قانوني مترتب بر آن بر عهده دانشگاه است و نظارت بر  يپاسخ گوئو هرگونه  نامهنیآئمسنئولیت حسن اجراي اين   :99ماده 

 است. بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه اجرا بر عهده معاون آموزشي و تفسیر آن
 

معاون توسط  شدهابالغ 0/3/0381مورخ  93218/2شماره  بهنامه آموزشي ، مطابق با آيیننامهوهیشاين  :91 ماده

تهیه و اجراي ماده  39در دانشگاه يزد  آموزشيعلوم، تحقیقات و فناوري و مصوبات شوراي محترم آموزشي وزارت 

مغاير با آن لغو ميهاي نامهنآيیاست. از تاريخ اجرا کلیه به بعد الزامي  81آن براي دانشجويان کارشناسي ورودي 

 شود.


