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 :دانشگاه  - 1

به همه دانشگاه ها ، مؤسسات آموزش عالي اعم از آموزشي و پژوهشي ، روزانه و شبانه دولتي و 

  .گفته مي شود » دانشگاه « غير دولتي ، 

 

 :دانشكده  - 2

مانند دانشكده علوم ، . دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه در رده خاصي از علوم فعاليت دارد 

  .الهيات و نظاير آن  دانشكده برق ، دانشكده

 

 : گروه آموزشي  - 3

گروه آموزشي واحدي از يك دانشكده يا يك دانشگاه است ، كه در يك رشته خاص يا چند رشته 

  .مانند گروه رياضي ، گروه معارف اسالمي و نظاير آن . متجانس فعاليت دارد 

 

 :گروه برنامه ريزي  - 4

انه شوراي عالي برنامه ريزي است كه در وزارت منظور از گروه برنامه ريزي يكي از گروه هاي نه گ

  .فرهنگ و آموزش عالي استقرار دارند 

  

 :گروه آزمايشي  - 5

منظور از گروه آزمايشي يكي از گروه هاي آزمايشي سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات 
سيم سراسري دانشگاه ها است ، كه داوطلبان را بر حسب رشته هاي انتخابي به گروه هاي خاص تق

 . مي كند 



 2

 :دوره  - 6

منظور از دوره در نظام آموزش عالي ، مدت زماني است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و در يك 

مانند دوره كارداني ، دوره . رشته خاص تحصيل مي كند و در آن رشته فارغ التحصيل مي شود 

 ... كارشناسي و 

 :اداره آموزش  -7

ر يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي منظور از اداره آموزش ، يك واحد اداري د

نتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوري نمرات و اعالم امربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي ، 

 .نتايج را بر عهده دارد 

 :استاد  - 8

 هر عضو هيئت علمي كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عملي را در دانشگاه بر عهده دارد استاد

 . ناميده مي شود 

 :رشته  - 9

علوم پزشكي ، علوم انساني ، علوم پايه ، فني و ( رشته يكي از شعب فرعي از گروه هاي علمي 
است كه از لحاظ موضوع كامالً ) كاربردي  –مهندسي ، كشاورزي ، هنر ، تربيت معلم و علمي 

دروس . انجامد  ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي مشخص و از
 .درصد كل واحدها در هر دو رشته تجاوز كند  30مشترك در دورشته متفاوت ، نبايد از 

  :گرايش  -10

اختالف . هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد ، گرايش ناميده مي شود 
صد كل در 30درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از  7دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 

  .واحدها بيشتر باشد 
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درصد و باالتر اطالق  70به فرزند و زوجه شهيد ، مفقود االثر ، اسير و جانباز  واژه شاهد -11

  . مي شود 
  : بر يكي از مصاديق زير اطالق مي شود  واژه ايثارگر -12
  . ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشد  6رزمنده اي كه حداقل  -
  . درصد نقص عضو داشته باشد  25داقل جانبازي كه ح -
  . آزاده اي كه حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد  -

 

 

  فصل اول
  

  شرايط ورود و نام نويسي
 

  شرايط ورود 
  : 1ماده 

، كارشناسي ارشد پيوسته و ) پيوسته و ناپيوسته ( شرايط ورود در دوره هاي كارداني ، كارشناسي 

شكي ، داروسازي ، دندان پزشكي و دامپزشكي ، اعم از دوره هاي دوره هاي دكتري عمومي پز

  : روزانه و شبانه به شرح زير است 

مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به :  1

  .آموزش عالي ، برابر مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي 

ره متوسطه از داخل يا خارج كشور ، مورد تأييد وزارت آموزش و داشتن گواهينامه پايان دو:  2

  يا برابر آن براي آموزش هاي حوزوي ) ا توجه به نظام جديد آموزش متوسطهب( پرورش 
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و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به ) مطابق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي(

  به تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت  دوره كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد

  .بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد 

  . پذيرفته شدن در آزمون ورودي :  3

سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و :  4

   .مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي شود 

 

  نويسي  نام
  : 2ماده 

  پذيرفته شدگان آزمون ورودي ، موظفند در مهلت هايي كه توسـط دانشـگاه اعـالم مـي شـود ، بـراي       

عـدم مراجعـه بـراي نـام نويسـي در نخسـتين نيمسـال        . نام نويسي و انتخاب واحـد مراجعـه نماينـد    

   .تحصيلي پس از اعالم نتايج آزمون ، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد 

  : 3ماده 

دانشجو موظف است در هر نيمسال ، در زماني كه دانشگاه اعالم مي كند ، براي ادامه تحصيل و 

  عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطالع و . انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند 

موجه ، در صورت تأخير و يا عذر . عذر موجه ، در يك نيمسال ، به منزله انصراف از تحصيل است 

ن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل آولي . حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل را در آن نيمسال ندارد 

  . وي محسوب مي شود 

  :  1 تبصره
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دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از نام نويسي ، با داليل مستند ، به طور مكتوب 

   .ه اداره آموزش دانشگاه اطالع دهد در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي ، ب

   ) آئين نامه مخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر ( 

به دانشجوي جانبازي كه به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعيين شده براي ثبت نام مراجعه 

مشروط بر اينكه گـواهي پزشـكي معتبـري كـه بـه تأييـد كميسـيون        ( كند اجازه داده مي شود 

كه تا زمان حذف و اضافه انتخاب ) پزشك معتمد دانشگاه رسيده باشد ارائه نمايد  پزشكي و يا

 . واحد كند 

  منع تحصيل همزمان 
  : 4ماده 

دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در پيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك 
، از ادامه تحصيل در يكي از رشته  در صورت تخلف. گرايش در يك يا چند دانشگاه را نخواهد داشت 

هاي انتخابي به تشخيص كميسيون بررسي موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصيلي وي باطل 
اعالم مي شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را 

  . مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد 

  :تبصره 

  . ، از شمول اين ماده مستثني هستند ) استعدادهاي درخشان ( دانشجويان ممتاز 

تعريف دانشجوي ممتاز ، و ضوابط اجرايي اين تبصره ، توسط شوراي هدايت استعدادهاي درخشان 

  . در آموزش عالي تعيين و ابالغ مي شود 
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  فصل دوم
  نظام آموزشي

  تعريف واحد درسي
  : 5ماده 

  . در تمام دانشگاه هاي كشور مبتني بر نظام واحدي است آموزش 
در نظام واحدي ، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي 

  . دانشجو در يك درس ، به همان درس محدود است 
  ملي ساعت ، ع 17هر واحد درس ، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري 

  ساعت ، كارآموزي و كارورزي  51) يا عمليات ميداني ( ساعت ، كارگاهي  34) يا آزمايشگاهي ( 
و طبق برنامه ) يا دوره تابستاني ( نيمسال تحصيلي يك ساعت ، در طول  68) يا كار در عرصه ( 

ستند در مورد رشته هايي كه داراي پروژه ه. مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود 
   .مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن ، توسط استاد مربوط تعيين مي شود 

  سال تحصيلي
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  : 6ماده 
هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و عنداللزوم يك دوره تابستاني است و هر نيمسال 

  . هفته آموزش است  6هفته و هر دوره تابستاني شامل  16تحصيلي شامل 

  :تبصره 

  . تحانات پاياني نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي شود مدت ام

  

  

  حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي
   : 7ماده 

  . تمام دانشگاه ها موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند 

، و جا به جا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد  ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها ، روش تدريس

  . در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه ها است 

  دروس انتخابي
  : 8ماده 

دانشگاه ها مي توانند در هر رشته به تشخيص گروه مربوط تعدادي از دروس مرتبط با رشته را 

مشروط بر آنكه تعداد واحدها از سقف . تعيين و به عنوان دروس انتخابي به دانشجويان ارائه دهند 

  . مجاز در هر رشته تجاوز نكند 

  ساعات حل تمرين 
  : 9ماده 
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دانشگاه ها مي توانند ، در صورت لزوم ، به تشخيص گروه آموزشي ، در هر رشته از دوره هاي 

ان حل ساعت به عنو 10ساعت ، در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا  20كارشناسي ، تا 

  . دريس رشته ، در طول دوره بيفزايند تتمرين به ساعات 

 

 

 

 

 

  فصل سوم
  واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

  
  تعداد واحدها

  : 10ماده 
  :تعداد واحدهاي درسي الزم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي به شرح زير است 

  واحد 72تا  68بين : دوره هاي كارداني 

  . واحد  135تا  130: ي پيوسته غير از رشته هاي فني و مهندسي دوره هاي كارشناس

  .واحد  140تا  130: دوره هاي كارشناسي پيوسته فني و مهندسي 

  . واحد  70تا  67: دوره هاي كارشناسي ناپيوسته 

  .واحد  182تا  172: دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته 
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  :  11ماده 

  . واحد درسي را انتخاب كند  20و حداكثر  12تحصيلي حداقل هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال 

  :  1تبصره 
 . واحد انتخاب نمايند  10دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند در هر نيمسال حداقل 

  : 2تبصره 
  . واحد معاف است  12در آخرين نيمسال تحصيلي ، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 

  :  3تبصره 
دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد ، با نظر دانشگاه در صورتي كه 

و تأييد استاد مربوط ، مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد 

  . بگذراند 

  : 4تبصره 
دانشگاه در  باشد مي تواند با نظر 17اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 

  . واحد درسي را انتخاب كند  24نيمسال بعد حداكثر تا 
  

  : 5تبصره 
واحد باقي داشته باشد ، حتي اگر مشروط  24در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 

  . باشد ، با نظر دانشگاه ، مي تواند تمامي واحدهاي باقي مانده را در يك نيمسال انتخاب كند 
  

  : 6تبصره 
  . واحد درسي است  6تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 

  
  ) آئين نامه مخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر ( 
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در صـورتي  ، واحد درسي فارغ التحصيل مي شود  8دانشجوي شاهد و ايثارگر كه با گذراندن 

 8دوره تابسـتاني حـداكثر    باشـد ، مـي توانـد در    15كه ميانگين نمرات نيمسال ماقبل او حداقل 

 . واحد انتخاب نمايد 

  دروس پيش نياز
  : 12ماده 
آزمون سراسري ورودي دانشگاه ها در دوره هاي كارداني ، كارشناسي  ته از پذيرفته شدگانسآن د

و كارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام امتحان آنها ، در آزمون 
درس ، به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني  ورودي ، در يك يا چند

كمتر باشد ، موظفند حسب نياز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند به عنوان دروس 
  . عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذارنند ) پيش نياز دانشگاهي ( جبراني يا 

  

  : 1تبصره 
د واحد ، ريز مواد ، نحوه ارائه ، و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي بر تعيين نوع درس ، تعدا

  . عهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده است 
  : 2تبصره 

سازمان سنجش و آموزش كشور ، موظف است پس از اعالم نتايج آزمون ورودي ، كارنامه پذيرفته 
امتحاني در اختيار دانشگاه هاي ذيربط قرار شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد 

  . دهد 
  : 3تبصره 

ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاه ها ، از هر حيث ، مانند دروس 
  .دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است 

هم چنين در ميانگين نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و 
  . كل نمرات دانشجو ، محاسبه مي شود و در مشروطي ، قبولي يا ردي دانشجو نيز تأثير دارد 
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  : 4تبصره 

 واحد از دروس پيش نياز دانشگاهي را 8به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 

  . گذرانده باشند ، يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود 

  طول دوره 
  : 13ده ما

سال و در دوره هاي  3حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 

در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت . سال است  6كارشناسي پيوسته 

  . با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود تحصيل مجاز 

 

 

  فصل چهارم
  يابحضور و غ

  

  حضور در جلسات درس

  : 14ماده 

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

 درس نبايد از
16

در غير اين صورت نمره دانشجو در آن . مجموع ساعات آن درس تجاوز كند  3

  . درس صفر محسوب مي شود 

  : 1تبصره 
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كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از  در صورتي
16

باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود ،  3

واحد در طول نيمسـال بـراي وي الزامـي     12در اين حال رعايت حد نصاب . آن درس حذف مي شود 

  ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسـال كامـل جـزو سـنوات تحصـيلي دانشـجو محسـوب        . نيست 

  . مي شود 

  : 2تبصره 

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

صورت پيشامد جزو 
16

  . غيبت مجاز دانشجو محسوب مي شود  3

 

 

  غيبت در امتحان 
  : 15ماده 

نمره صـفر در امتحـان آن درس اسـت و غيبـت      غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن
  . موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد 

  ) آئين نامه مخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر ( 
دانشجوي ايثارگري كه به دليل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ نتواند در جلسه 

ركت كند ؛ با تأييد مدارك توسط كميسـيون  و يا جلسات امتحاني درس يا دروس گرفته شده ش

پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه ، مي تواند طبق برنامه اي كه از طرف گروه آموزشي ذيـربط  

در . تعيين مي شود حداكثر تا پايان نيمسال بعدي در امتحان آن درس يا دروس شركت نمايـد  

 . غير اين صورت درس يا دروس مذكور حذف مي شود 
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  : 16ماده 
تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان بـر عهـده شـوراي آموزشـي دانشـگاه يـا       

  . كميته منتخب آن شورا است 

  ) آئين نامه مخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر ( 
تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجويان شاهد و ايثارگر در كـالس درس و يـا در   

 . نشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه مي باشد جلسه امتحان با ستاد امور دا

  

 

 

 

  فصل پنجم
  و اضافهحذف 
  : 17ماده 

 دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي ، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته ، پس از شروع نيمسال
تحصيلي حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف يا دو درس انتخابي خود را 

درس ديگر جا به جا نمايد ، مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز  با دو
  . نكند 
  : 18ماده 

  هفتـه بـه پايـان نيمسـال تحصـيلي مانـده ، فقـط يكـي از          5در صورت اضطرار ، دانشجو مي تواند تا 
ه اوالً غيبـت  درس هاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشـي مربـوط حـذف كنـد ، مشـروط بـر آنكـ       

دانشجو در آن درس بيش از 
16

مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً ، تعـداد واحـدهاي باقيمانـده     3
  . واحد كمتر نشود  12وي از 

  ) آئين نامه مخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر ( 
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تـه مانـده بـه پايـان     دانشجوي شاهد و ايثارگر ، مي تواند دو درس نظـري خـود را تـا پـنج هف    
واحد كمتر  10نيمسال تحصيلي حذف نمايد ، مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي باقي مانده او از 

 . نشود 

  : 19ماده 
حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيمسال ، تنهـا در صـورتي مجـاز اسـت كـه بنـا بـه تشـخيص         

در ايـن صـورت   . نيمسـال نباشـد   شوراي آموزشي دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامـه تحصـيل در آن   
  . نيمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد 

  ) آئين نامه مخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر ( 
تشخيص قادر نبودن به ادامه تحصيل در نيمسال مورد نظـر ، بـراي دانشـجويان شـاهد و     

 . نشگاه مي باشد ايثارگر با ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دا

  

  
  فصل ششم 

  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو
  

  معيارهاي ارزيابي 

  : 20ماده 

ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كالس ، انجام تكاليف 

هر درس مرجع  درسي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد

  . ن درس است ي دانشجو در آارزياب

  :تبصره 

  .برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است 
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  : 21ماده 

معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت 

  . عددي بين صفر تا بيست تعيين مي شود 

  : 22ماده 

دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود ، در . ست ا 10حداقل نمره قبولي در هر درس 

در ردي  با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و. اولين فرصت ، ملزم به تكرار آن است 

  . كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود 

  

  

  : تبصره 

آن درس مي تواند از جدول دروس اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شد ، به جاي 

  . انتخابي در برنامه مصوب ، درس ديگري را انتخاب كند 

  درس ناتمام
  : 23ماده 

در موارد استثنايي ، نمره تمرين دبيري ، كارآموزي و كارورزي ، عمليات صحرايي ، كار در عرصه 

صورتي كه به تشخيص  با پروژه ارائه مي شود ، در توأمو دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب ، 

استاد و تأييد گروه آموزشي مربوط ، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد ، ناتمام 

  . نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد . تلقي مي گردد 

  ) آئين نامه مخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر ( 
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براي دانشجويان جانباز ، با توجه به وضـعيت  ) ميان ترم و پايان ترم ( مدت زمان امتحان 
جسماني آنها بنا به تشخيص كميسيون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه و تأييد ستاد امور 

برابر مدت زمان معمول آن قابل افزايش  2دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه ، حداكثر تا 
 .است 

  
  اعالم نمرات 

  : 24ماده 
روز پس از برگزاري امتحان آن  10استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف 

  .درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد 

  

  

  : 25ماده 

اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر 

برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و تا دو هفته پس از 

  . رفع اشتباهات احتمالي ، به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد 

  :تبصره 

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

  ميانگين نمرات
  : 26ماده 
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ن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آنمرات دانشجو در در پايان هر نيمسال تحصيلي ، ميانگين 

آن نيمسال و در پايان دوره تحصيلي ، ميانگين كل نمرات دانشجو ، محاسـبه و در كارنامـه وي ثبـت    

  . مي شود 

  : 1تبصره 

براي محاسبه ميانگين نمرات ، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع 

بر ) اعم از ردي يا قبولي ( ها در تمام دروسي كه دانشجو براي آنها نمره گرفته است  حاصل ضرب

  . تعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي شود 

  : 2تبصره 
نمرات دروسي كه دانشجو در دوره . دوره تابستاني ، به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود 

به همين نحو نمرات . گين كل دانشجو محسوب مي شود تابستاني مي گذراند ، تنها در محاسبه ميان
واحد انتخاب مي كند ، و كسر بودن واحدها خارج از اراده  12دانشجو ، در نيمسالي كه الزاماً كمتر از 

او است نيز مانند دروس تابستاني در ميانگين كل او محاسبه مي شود ، ولي آن نيمسال جزو حداكثر 
  . وب خواهد شد مدت مجاز تحصيل دانشجو محس

  ) آئين نامه مخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر ( 
جانبازي و % 35نمرات مردودي سه درس دانشجويان شاغل به تحصيل جانباز با حداقل 

  در ميانگين نمرات آنان محسوب ) به بعد  67ورودي هاي ( به باال % 50زوجه جانباز 
مزبور پس از اخذ آنها در اولين فرصت  نمي شود ، مشروط بر اينكه نمرات هر يك از دروس

براي دانشجويان جانبازي كه درصد  .نباشد  12ممكن و شركت در امتحان هاي آن كمتر از 
درس فوق  3اضافه جانبازي يك درس به % 10باشد به ازاي هر % 35جانبازي آنان بيش از 

  . درس تجاوز نمايد  )پنج (  5افزوده مي شود و در هر حال تعداد دروس حذف شده نبايد از 
  

  :نام نويسي مشروط 
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  : 27ماده 
باشد ، در غير اين صورت ، نام  12ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 

  . نويسي دانشجو در نيمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود 

  :تبصره 

و يك . ه وي ، كتباً اطالع دهد هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار ب

با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف . نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد 

  . دانشگاه و يا اظهار بي اطالعي دانشجو از اين امر ، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود 

  : 28ماده 

آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب  دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند ، جز در

  . واحد درسي در آن نيمسال را ندارد  14بيش از 

  اخراج دانشجوي مشروط
  

  : 29ماده 
در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در سه 

ناپيوسته در دو نيمسال نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني و كارشناسي  4نيمسال متوالي يا 
باشد در هر مرحله اي كه باشد ، از ادامه تحصيل  12تحصيلي ، اعم از متوالي يا متناوب ، كمتر از 

  . محروم مي شود 
معاون دانشجويي وزارت ، مبني بر  20/2/78مورخ  3282/41با توجه به بخشنامه شماره  :تذكر 

ي تواند با مجوز كميسيون موارد خاص از يك ادامه تحصيل دانشجويان در شرف اخراج دانشجو م
باشد و در نيمسالهاي بعدي  10نيمسال فرصت براي جبران به شرط آنكه ميانگين كل وي باالي 

  . مشروط نگردد ، استفاده كند
  ) تي وزار 1/12/80مورخ  22220/2، نامه شماره اصالحي ( )  14/2/76شوراي عالي برنامه ريزي  399جلسه مصوبه  : 30ماده 
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دانشجويي كه به علت مشروط شدن يا به هر دليل ديگر از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم 

واحد درسي را با نمره قبولي گذرانـده باشـد مـي توانـد      70يا منصرف مي شود در صورتيكه حداقل 

  . مدرك كارداني در همان رشته دريافت كند 

  )  صالحيا(  :تبصره 
سب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كـارداني مصـوب در آن   صدور مدرك كارداني ح

  . رشته يا مجري بودن دانشگاه صادر كننده مدرك كارداني صورت مي گيرد 
  : 31ماده 

دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد ، از ادامه تحصيل محروم مي شود ، در صورت 
انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است ، مي تواند براي تحصيل مجدد ، در آزمون 

  . و در صورت قبولي در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصيل دهد . سراسري شركت كند 
ده مي تواند ، واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبولي گذرانده است ، با برنامه رشته دانشگاه پذيرن

  .جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد 
  شمول آيين نامه به دوره كارشناسي ارشد پيوسته

  : 32ماده 
سقف واحدهاي قابل قبول دوره  دانشجوي دوره كارشناسي ارشد پيوسته ، در طول تحصيل تا

  تابع مقررات اين آيين نامه است و در دروس تخصصي ، پروژه و )  140تا  135( كارشناسي 

مصوب با عالمت ستاره مشخص شده اند تابع آيين نامه كارشناسي ارشد  پايان نامه كه در برنامه

  . ناپيوسته خواهد بود 
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  فصل هفتم
  انصراف از تحصيلمرخصي تحصيلي و 

  
  مرخصي تحصيلي

   )گسترش دفتر  6/7/76مورخ  3552/22اصالحي شماره (  : 33ماده 

حداكثر براي يك نيمسال و دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 

   .كند  متناوب از مرخصي تحصيلي استفادهيا نيمسال متوالي  2براي در دوره كارشناسي پيوسته 

  : شوراي عالي برنامه ريزي  19/4/79مورخ  397مصوبه جلسه 
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مادران شاغل به تحصيل در تمام رشته هاي دانشگاهي و كليه مقاطع تحصيلي مي توانند از يك 

بدون احتساب در سنوات تحصيلي ) عالوه بر مرخصي مجاز دوره ( نيمسال مرخصي زايمان 

  . استفاده كنند 

  : 1 تبصره

  . ي تحصيلي ، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود مدت مرخص

  )آئين نامه مخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر ( 
در صورتي كه مرخصي براي درمان صدمات ناشي از جنگ باشد و مدت درمان بيش از يك 

د دانشگاه باشد ؛ ماه ادامه يابد و مدارك مربوط مورد تأييد كميسيون پزشكي يا پزشك معتم

   .آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود 

  : 34ماده 
تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر 

  .نيمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تسليم گردد 

  :تبصره 

از كسب نظر از گروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي ،  اداره آموزش موظف است پس

  . موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابالغ نمايد 

  انصراف از تحصيل
  : 35ماده 

ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل ، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و 

  .صيل ، حق ادامه تحصيل ندارد دانشجوي منصرف از تح
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  :تبصره 

در موارد استثنايي ، كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند ، بايد داليل آن را حداقل يك ماه 

در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط . قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد 

  . شجو محسوب مي شود دانشگاه ، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دان

  : 36ماده 

دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود ، بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره 

اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ . آموزش دانشگاه تسليم نمايد 

اين مهلت ، حكم انصراف از پس از انقضاي . درخواست ، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد 

  .تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن ، حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد 

  : 1تبصره 

دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است ، عمل 

  . كند 

  : 2تبصره 

ركت و قبولي در آزمون سراسري بر تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به ش

  . اساس ضوابط مربوط است 

  مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت
  : 37ماده 

دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت ، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه ، به 

با ارائه حكم مأموريت همسر و به  عنوان همراه ، به خارج از كشور اعزام مي شود ، مي تواند
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تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه ، عالوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول 

  .سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد  4دوره تحصيل ، تا 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  فصل هشتم
  انتقال

  
  تعريف انتقال

  : 38ماده 
ل به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان انتقا

  . مقطع تحصيلي است 

  : 39ماده 
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  :انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاه هاي تهران ممنوع است جز در موارد زير 
شهادت ، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ،به طوري كه وي به تشخيص  -1

  . راجع قانوني ، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود م
معلوليت مؤثر دانشجو ، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي به طور مستقل قادر  -2

 . به ادامه زندگي نباشد 

ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر ، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به  -3
 .تأييد مراجع ذيربط 

  : 1 تبصره

  .هر يك از مواد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد 

  : 2تبصره 

و اگـر شـغل همسـر آزاد    . ولت ، ارائه حكم اشتغال ضـروري اسـت   دبراي كارمندان رسمي يا پيماني 

  وي انتظـامي رسـيده   اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجـع قـانوني يـا نيـر     ياست گواه

  .باشد 

  

  : 3تبصره 

در موارد استثنايي كه دانشگاه تشخيص مي دهد ، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران 

محل ( باشد و شوهر او نيز در شهرستان ، دانشجو باشد ، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان 

  . منتقل شود موجود نباشد ، شوهر او مي تواند به تهران ) تحصيل شوهر 

  : 4تبصره 

به منظور توزيع دانشجويان انتقالي به تهران و جلوگيري از سرگرداني آنان در تعيين محل تحصـيل ،  
كميتــه اي در معاونــت دانشــجويي وزارتــين فرهنــگ و آمــوزش عــالي و وزارت بهداشــت ، درمــان و 
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نـد بـراي پـذيرش دانشـجوي     اين كميته مـي توا . آموزش پزشكي به نام كميته انتقال تشكيل مي شود 
انتقالي در هر يك از دانشگاه هاي تهران ، سهميه تعيين كرده و دانشجويان انتقالي را مطـابق سـهميه   

  . جايابي كند 

  : 40ماده 

انتقال دانشجو از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تهران به شهرستان ها و از شهرستان ها به 

  . ع به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدأ و مقصد بالمانع است يكديگر ، در يك رشته و در يك مقط

  :  41ماده 

اعم از روزانه و ( انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه ، از دانشگاه پيام نور به دانشگاه حضوري 

و از دانشگاه هاي غير دولتي به دانشگاه هاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن ، با )شبانه 

  . مبدأ و مقصد بالمانع است موافقت 

  انتقال فرزندان اعضاي هيئت علمي 
  : 42ماده 

انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيئت علمي به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ويژه ، صورت مي 

و اين ضوابط توسط وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي . گيرد 

  . شود  تهيه و تدوين و ابالغ مي

  انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور
  :  43ماده 

انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

شوراي عالي  28/3/1374مورخ  229عالي داخل مطابق آيين نامه اي صورت مي گيرد كه در جلسه 

  .برنامه ريزي تصويب و ابالغ شده است 
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  : 44ماده 

هفته قبل از شروع  6دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را با ذكر مورد ، حداقل 

  . نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسليم نمايد 

  : 45ماده 

دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال ، موظف است حداكثر ظرف يك هفته ، موافقت خود را 

و دانشگاه مقصد مكلف . درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد  همراه

  . است ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي ، نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعالم نمايد 

  

  

  

  

  :تبصره 

رسال و ارتباط در صورت موافقت با انتقال ، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ا

  . دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع مي شود 

  : 46ماده 

و يا باالتر است پذيرفته مي  12در صورت انتقال فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 
در هر حال . است ، بر عهده دانشگاه مقصد است  12شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 

دهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن حذف احتمالي واح
  . واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد 
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  : 1تبصره 

تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبـولي و يـا ردي و سـوابق آموزشـي دانشـجوي      
نامـه دانشـجو ثبـت و نمـرات دروس پذيرفتـه شـده فقـط در        انتقالي از لحاظ مشروطي ، عينـاً در كار 

  . محاسبه ميانگين كل او محسوب مي شود 
  ) آئين نامه مخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر ( 

براي دانشجويان شاهد و ايثارگر ، نمرات دروس گذرانده شده كه در دانشگاه مقصد پذيرفته 
  . نشده است ، در ميانگين كل او محاسبه نمي شود 

  : 47ماده 
و در آن مدرك ، . مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود 

تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاه هاي مبدأ و مقصد ، با ذكر 

  . ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود 

  : 48ماده 

  .جو در طول مدت تحصيل ، در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز است انتقال دانش

  
  فصل نهم 

  دانشجوي مهمان
  : 49ماده 

در مواردي كه دانشجو به طور موقت ، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد ، مي تواند با موافقت 

ت معين محل تحصيل دانشگاه هاي مبدأ و مقصد ، به عنوان دانشجوي مهمان به طور موقت ، براي مد

  . خود را تغيير دهد 

  : 50ماده 
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مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه ، مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي 

  . خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد 

  : 51ماده 

ظـر  مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چنـد درس بـه صـورت تـك درس بـا ن     

  .دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است 

  : 52ماده 

هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني ، يا دو نيمسال در دوره 

در هر حال نبايد . كارشناسي ، در يك دانشگاه به طور تمام وقت ، به صورت مهمان تحصيل كند 

در  )چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس ( و به صورت مهمان تعداد دروسي را كه دانشج

  . درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند  40يك يا چند دانشگاه گذرانده است ، از 

  

  

  :تبصره 

انتخاب واحد دانشجو ، چه به صورت تك درس و چه به صـورت تمـام وقـت ، بايـد بـا اطـالع گـروه        

  .يط دانشگاه مقصد باشد آموزشي دانشگاه مبدأ و طبق شرا

  : 53ماده 

واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه مي گذراند ، عينـاً در كارنامـه او در دانشـگاه مبـدأ     

  . ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد 
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  : 54ماده 

  .ر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر مي شود مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فصل دهم
  تغيير رشته

  
  : 55ماده 

دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي مي تواند ، با داشـتن شـرايط زيـر و    

موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در يـك گـروه آزمايشـي و همـان دانشـگاه      

  :ه دهد تغيير رشت
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  .ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد  -1

 . واحدهاي دوره را گذرانده باشد  3/2و حداكثر  6/1حداقل  -2

و رشته  ميهنمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سه -3

 . مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد 

به حداكثر مدت مجاز تحصيل ، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته  با توجه -4

 . جديد را داشته باشد 

 : 1تبصره 

تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاه هاي اجرايي خاص تعهد دارند ، با رعايت كليه شرايط اين ماده 

 . و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است 

  : 2تبصره 

تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش بيني شده است ، موكول بـه  

  .احراز شرايط مربوط است 

 

  : 3تبصره 
  .دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي ، تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد 

  :  4تبصره 

واحد درسي كفايت  14راندن حداقل گذجهت تغيير رشته براي دانشجويان شاهد و ايثارگر ، 
  . مي كند 

  : 56ماده 
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در غير اين صورت فقط از مقطع بـاالتر  . تغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح ، صورت مي گيرد 

  .به مقطع پايين تر امكان پذير است 

  ) آئين نامه مخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر ( 

ورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه فارغ از دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند در ص
  .شرايط احراز رتبه نسبي ، از مقطع باالتر به مقطع پايين تر تغيير رشته دهند 

  : 57ماده 
در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته ، دانشجو موظف است در اولـين فرصـت در رشـته جديـد     

  . به رشته قبلي را ندارد نام نويسي كند و پس از نام نويسي ، دانشجو حق بازگشت 
  :تبصره 

اقدام نكردن دانشجو به نام نويسي در رشته جديد در وقت معين به منزلـه انصـراف از تغييـر رشـته     

  .تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود 

  : 58ماده 
  بررســي و  دروســي كــه دانشــجو در رشــته قبلــي گذرانــده اســت در گــروه آموزشــي رشــته جديــد 

معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشـخيص گـروه آموزشـي ، بـا     
  كمتـر   12دروس رشته جديد ، اشتراك محتـوايي داشـته باشـد و نمـره هـر يـك از آن دروس نيـز از        

  . نباشد 
  

  : 1تبصره 

يانگين كل منظور مي شـود ،  دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه م

در . ولي نمرات دروس پذيرفته نشده ، بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو بـاقي مـي مانـد    
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باشد ، جمعاً به عنوان يك نيمسـال   12اين حال چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 

  . مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود 

  : 2بصره ت

نشده دانشـجو ، در حـدي باشـد كـه امكـان گذرانـدن        در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته

واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل ، از وي سلب كنـد بـا تقاضـاي تغييـر     

  . رشته او موافقت نمي شود 

  تغيير رشته اضطراري
  : 59ماده 

موزشي دانشگاه در دوران تحصيل ، دچار بيماري يا سانحه آراي چنانچه دانشجو به تشخيص شو

اي گردد كه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره گيري از كارآيي حاصل از آن را طبق 

جداول نقص عضو از دست بدهد ، مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري متناسب با رشته 

يشي كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديك ترين نمره را دارد ، تغيير خود در همان گروه آزما

 57و ماده )  1به استثناي بند (  55در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده . رشته دهد 

  . معاف خواهد بود 

  

  

  : 1تبصره 
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چ يك از رشته در مواردي كه دانشجو به داليل نقص عضو و بيماري ، توانايي ادامه تحصيل در هي

هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد ، كميسيون آموزشي دانشگاه پس از بررسي كامل مسئله 

  . نسبت به تغيير رشته دانشجو به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر تصميم مي گيرد 

  :  2تبصره 

  )27/12/79خ مور 3439/113نامه شماره (  شوراي عالي برنامه ريزي 4/10/79مورخ  405مصوبه 
در مواردي كه ايجاب مي كند ، يك دانشجو ضمن انتقال از يك موسسه به موسسه ديگر ، الزاماً ، 

تغيير رشته دهد ، انتقال توأم با تغيير رشته امكان پذير است مشروط بر آنكه دانشجو شرايط انتقال 

در حالتي كه رشته مورد  و تغيير رشته توأمان را داشته و هر دو كار به طورهمزمان صورت گيرد ،

تغيير رشته در دانشگاه . نظر در مبدأ نباشد دانشجو منتقل مي شود و بعد تغيير رشته مي دهد 

  . مقصد نياز به تائيد و موافقت دانشگاه مبدأ ندارد 

  :  60ماده 

دانشجويان دوره دكتري پزشكي عمومي ، دندان پزشكي ، داروسازي و دامپزشكي يا دوره هاي 

اسي ارشد پيوسته ، كه به داليلي از تحصيل در دوره مربوط منع شده اند ، در صورتي كه كارشن

حداقل واحدهاي معادل دوره كارداني يا كارشناسي را گذرانده باشند ، با تصويب شوراي آموزشي 

كي نده اند ، مي توانند به يكي از رشته هاي گروه پزشكي يا يادانشگاه و با احتساب واحدهايي كه گذر

از رشته هاي مرتبط با آن در گروه ديگر ، در مقاطع كارداني يا كارشناسي ، تغيير رشته دهند و پس 

  .از تطبيق واحدهاي گذرانده شده ، در رشته جديد ، به ادامه تحصيل بپردازند 

  

  :تبصره 
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شـد ،  در صورتي كه دانشگاه مبدأ ، فاقد رشته متناسب بـراي تغييـر رشـته ايـن گونـه دانشـجويان با      

شوراي آموزشي دانشگاه نظـر خـود را دايـر بـر تغييـر رشـته دانشـجو ، حسـب مـورد بـه معاونـت            

آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي يـا معاونـت آموزشـي وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش       

  .پزشكي اعالم مي كند ، تا دانشجو را در يكي از دانشگاه هاي ديگر جايابي نمايند 

  : 61ماده 

هفتـه پـيش از شـروع     6تغيير رشته بايـد درخواسـت خـود را همـراه مـدارك الزم ، حـداقل       متقاضي 

  . نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصيل خود تسليم نمايد 

  : 62ماده 

در ايـن حـال بـراي ايـن گونـه      . تغيير رشته از مقطـع كارشناسـي بـه مقطـع كـارداني بالمـانع اسـت        

واحـد   20مدت مجاز تحصيل بر مبنـاي دوره كـارداني محاسـبه و بـه ازاي هـر      دانشجويان ، حداكثر 

  . پذيرفته شده از دانشجو يك نيمسال ازطول تحصيل وي كاسته مي شود 

 

 

 

 

 

 

  فصل يازدهم
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  پذيرش واحدهاي درسي
  : 63ماده 

اطع معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون سراسري قبالً در دانشگاه ها يا ديگر مق
  :تحصيلي گذرانده اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است 

  . دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد :  1
  دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت :  2

  .باشد بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
  .تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد :  3

محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي :  4

  . كمتر نباشد  12اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 

  : 1تبصره 
يرفتن دروس توسط گروه هاي آموزشـي ذيـربط در دانشـگاه پذيرنـده انجـام مـي       معادل سازي و پذ

  . شود 
  

  : 2تبصره 
نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در 

  . محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد 
  

  : 3تبصره 

دانشـجو يـك نيمسـال تحصـيلي از حـداكثر مـدت مجـاز        واحد از دروس پذيرفته شـده   20به ازاء هر 

  . تحصيل وي كاسته مي شود 

  
  فصل دوازدهم
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  فراغت از تحصيل
  : 64ماده 

دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از دوره هاي كارداني ، كارشناسي ناپيوسـته و كارشناسـي   
  ت گذرانـده باشـد ،   پيوسته را طبق برنامـه مصـوب و بـر اسـاس مقـررات ايـن آيـين نامـه بـا موفقيـ          

  . فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود 
  : 1تبصره 

تاريخ فراغت از تحصيل ، روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به اداره آمـوزش  
  . دانشكده يا دانشگاه تحويل مي شود 

  : 2تبصره 
اه در هـر نيمسـال ، زمـان    ضـرورت دارد ، هـر دانشـگ    24و رعايت دقيـق مـاده    1با توجه به تبصره 

  . خاصي را براي اعالم فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد 
  : به شرح ذيل است علوم پايه لتحصيلي دانشگاه اتاريخ فارغ 

  بهمن ماه  15: نيمسال اول 
  تيرماه  30: نيسال دوم 

  شهريور ماه  30: ترم تابستانه 
  : 65ماده 

باشد ، تا در رشته تحصيلي خود  12ل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل ، بايد حداقل ميانگين ك
 12در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو از . حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي دريافت كند 

واحد درسي از  20كمتر باشد ، چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد مي تواند حداكثر تا 
و ) در دوره كارداني ( قبول شده است در يك نيمسال تحصيلي  12رس هايي را كه با نمره كمتر از د
، مجدداً انتخاب و آن درس را تكرار كند ، تا ميانگين كل ) در دوره كارشناسي ( نيمسال تحصيلي  2

  .خود را جبران نمايد 
ارنامه دانشجو ثبـت و در محاسـبه   در اين صورت نمرات دروس تكراري عالوه بر نمرات قبلي ، در ك

  . ميانگين كل نمرات او محسوب مي شود 
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  : 1تبصره 
دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا علي رغم اسـتفاده از آن  

   نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبـران نمايـد ، در صـورتي كـه مقطـع تحصـيلي او كـارداني       

است ، از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صـورتي كـه در مقطـع كارشناسـي يـا كارشناسـي       

و تبصره آن مي تواند با اخذ مدرك مقطع تحصيلي پـايين تـر    30ارشد پيوسته باشد ، بر اساس ماده 

  . فارغ التحصيل شود 

  : 2تبصره 
ه ساير رشته هـا كـه بـيش از    دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازي و كارشناسي ارشد پيوست

گذرانده باشـند در صـورتي كـه بـه داليلـي از       12واحد درسي دوره را با حداقل ميانگين نمرات  135
تحصيل منع شوند و يا مايل به ادامه تحصيل نباشند مـي تواننـد حسـب درخواسـت خـود بـا مـدرك        

  .كارشناسي در رشته داروسازي يا رشته مربوط فارغ التحصيل شوند 
  ) ئين نامه مخصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر آ( 

دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند دروس مزبور را با رعايت ساير شرايط در دو نيمسال 
   .تكرار كنند 

  : 66ماده 
شـوراي عـالي برنامـه     339الـي   316تبصـره در جلسـات    48ماده و  66فصل ،  12اين آيين نامه در 

به تصويب نهايي رسـيد   14/2/1376مورخ  339فت و سرانجام در جلسه ريزي مورد بررسي قرار گر

وارد دانشگاه هـا و   1376-77و از تاريخ تصويب براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي 

مؤسسات آموزش عالي مي شوند الزم االجـرا اسـت و از ايـن تـاريخ بـه بعـد تمـام آيـين نامـه هـا ،           

  . مغاير با آن براي اين قبيل دانشجويان لغو مي شود  يابخشنامه ها و دستورالعمل ه
  دكتر سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني            دكتر سيد محمد كاظم نائيني           

  وزير فرهنگ آموزش عالي          دبير شوراي عالي برنامه ريزي              
 يو رئيس شوراي عالي برنامه ريز                        


