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  بسمه تعالي
  

 28/3/92مصوب آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته  شيوه نامه اجرايي آيين نامه 
  كشور  4منطقه  يسسات آموزش عالؤدانشگاه ها و م يران آموزشيمد يشورا

  
  مقدمه

 يدانشـگاه هـا  آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي پيوسـته در  هماهنگ اين شيوه نامه به منظور اجراي هر چه بهتر و 
اجرا نمي شود اين شـيوه نامـه   منطقه  ياههدانشگااغلب تدوين شده است از آنجا كه دوره هاي در  كشور  4منطقه  

  فقط براي دوره كارشناسي تدوين شده است. 
  

  . هدف1ماده 
اه براي تربيت نيروي انساني متعهد، متخصص و متناسب با هدف از تدوين اين شيوه نامه، تنظيم امور آموزش دانشگ

نيازهاي جامعه و ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها و استفاده بهينـه از ظرفيـت هـاي موجـود در     
  جهت ارتقاي سطح كيفي آموزشي دانشجويان است. 

  . تعاريف 2ماده 
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.. وزارت: 2-1
منظور كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عـالي مجـري يـك يـا چنـد دوره كـارداني، كارشناسـي         . موسسه:2-2

  ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مورد تاييد وزارت است. 
  منظور شوراي آموزشي دانشگاه است.  . شوراي آموزشي:2-3
ست كه بـه صـورت روزانـه، نوبـت دوم، نيمـه      منظور دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ا.دوره: 2-4

  حضوري، طبق ضوابط مربوط برگزار مي شود.
منظور شيوه آموزشي است كه دانشجو با بهره گيري از قانون آموزش رايگان و يا بـا پرداخـت شـهريه     . روزانه:2-5

  هاي آموزش عالي تحصيل مي كند.» موسسه« (حسب مورد) و به صورت حضوري در يكي از 
منظور شيوه آموزشي است كه دانشجو بدون بهره مندي از آموزش رايگان و با پرداخـت شـهريه و   نوبت دوم: . 2-6

  به صورت حضوري، در دانشگاه هاي دولتي تحصيل مي كند.
آموزشي است كه بخشي از فراينـد يـادگيري، بـا اسـتفاده از رسـانه هـاي نوشـتاري،         . آموزش نيمه حضوري:2-7

  رونيكي انجام و تنها كالس هاي رفع اشكال به صورت چهره به چهره برگزار مي شود. تصويري و الكت -صوتي
آموزشي است كه براي ارتقاي سطح دانش فني، كارآيي و توانايي دانشجو در رشـته مربـوط    . آموزش مهارتي:2-8

  برگزار مي شود ( مانند كارورزي، عمليات ميداني ، كارآموزي ، تمرين دبيري و ...).
عضو هيئت علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است كه از سوي دانشگاه انتخاب  استاد راهنماي تحصيلي: . 2-9

  مي شود تا راهنماي دانشجويان در امور علمي، فرهنگي و تحصيلي باشد.
 يـا  آزمايشـگاهي   عملي ساعت، 16 نظري صورت به آن مفاد كه است درسي ميزان يا مقدار . واحد درسي:2-10

 سـاعت، در  64آموزي و كارورزي يا كار در حـوزه كـاربرد   ركا ،ساعت 48ميداني  عمليات يا ،كارگاهي ساعت 32
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 پروژه داراي كه هايي رشته. شود مي درسي ارائه مصوب برنامه طبق تابستاني و دوره يا تحصيلي نيمسال طول يك

اين مدت نمي تواند بـيش از  شود.  مي تعيين استاد مربوط از سوي آن، واحد با متناسب پروژه اجراي مدت هستند،
 دو نيمسال باشد

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

ي است كه با محتوا و روش شناسي خـاص در  مجموعه به هم پيوسته اي از دروس دانشگاه. رشته تحصيلي: 2-12
  قالب برنامه هاي درسي در دوره هاي تحصيلي مختلف به اجرا گذاشته مي شود.

 72تـا   68دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود و دانشجو بـا گذرانـدن    .دوره كارداني:2-13
  واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب رشته تحصيلي به دريافت مدرك كارداني نائل مي شود. 

دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود و دانشجو بـا گذرانـدن    . دوره كارشناسي پيوسته:2-14
واحد درسي و طبق برنامه درسي مصوب ( حسب رشته، طرح پژوهشي يا پايان نامه را نيز شامل شـود)   140تا  130

به دريافت مدرك كارشناسي نائل مي شود. ضمن رعايت سقف و كف ذكر شده تعداد واحد براي هر رشته، گـرايش  
  ت.توسط گروه تعيين و پس از تصويب شوراي آموزشي دانشگاه عددي ثابت اس

دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارداني آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن  . دوره كارشناسي ناپيوسته:2-15
  واحد درسي و طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي ناپيوسته نائل مي گردد. 72الي  68تعداد 

  جهت گيري تخصصي در يك رشته تحصيلي است..گرايش تحصيلي: 2-16
مجموعه رشته هاي مختلف تحصيلي است كه براي ورود بـه تحصـيل آنـان، مـواد آزمـوني      . گروه آزمايشي: 2-17

  مشترك برگزار مي شود.
: بنيادي ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيئت علمي است كه با تاكيـد  .گروه آموزشي2-18

  حوزه تخصصي مي پردازد.بر آموزش، به توليد ترويج و انتشار علم در يك 
» دانشـگاه « : فرد پذيرفته شده اي است كه در مهلت مقرر و بر اساس ضوابط و مقـررات جـاري، در   دانشجو .2-19

  ثبت نام مي كند.
فردي است كه يكي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برساند و برابر ضوابط معين،  دانش آموخته: .2-20

  گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كند.
   ضوابط عمومي و اختصاصي ورود به دوره .3ماده 

  داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات و مقررات مراجع ذي صالح.. 3-1
  حراز توانمندي علمي مطابق مقررات وزارت. ا .3-2

هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و به انتخاب موسسه يك دوره تابستاني است و هر نيمسـال   .4ماده 
هفتـه آمـوزش و يـك هفتـه      6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني و دوره تابسـتاني شـامل    16تحصيلي شامل 

  ت .امتحانات پايان دوره اس
  : در ارائه دروس دوره  تابستان، دروس مهارتي اولويت دارند.تبصره
  دانشگاه مبتني بر نظام واحدي است . . آموزش در5ماده 
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» وزارت« موظف است، برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي برنامه ريزي آموزش عالي » دانشگاه . « 6ماده 
 يكه مجاز به بـازنگر  4جامع منطقه  ي(در دانشگاه ها، اجراء نمايد. را براي دوره اي كه پذيرش دانشجو داشته است

باشند برنامه هاي درسي بازنگري شده كه به تصويب شوراي دانشگاه رسيده است مالك عمل  يم يدرس يبرنامه ها
  است و در رشته هايي كه بازنگري نشده است همان سر فصل مصوب وزارت علوم اجرا مي شود)

واحد درسي انتخاب كند و حداكثر واحد  20و حداكثر  14در هر نيمسال تحصيلي مي تواند حداقل دانشجو  .7ماده 
  واحد است. 6مجاز انتخابي در دوره تابستاني 

واحد  24باشد، در نيمسال تحصيلي بعد مي تواند حداكثر تا  17: اگر معدل دانشجو در يك نيمسال حداقل 1تبصره 
  درسي را اخذ نمايد.  

نباشـد) و مشـروطي    10در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو مي تواند صرف نظر از معدل كل ( كمتـر از   :2تبصره 
باشد ولي از نظر ساير ضوابط آموزشـي منعـي    10در صورتيكه معدل كل دانشجو زير واحد اخذ نمايد.   24قبلي تا 

   واحد مي تواند اخذ نمايد. 20نداشته باشد در ترم آخر حداكثر وجود براي ادامه تحصيل وي 
واحد درسي باقي مانده باشد، مي تواند واحدهاي مـذكور را   8در شرايطي كه از تحصيل دانشجو حداكثر  : 3تبصره 

  در دوره تابستاني انتخاب نمايد.
لـي  : واحدهاي انتخابي دانشجو در ابتداي هر نيمسال تحصيلي ( به جز آخرين نيمسال تحصيلي) به هـر دلي 4تبصره 

واحد درسي باشد. در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايـان نيمسـال، بنـا بـه      14نبايد كمتر از 
واحـد درسـي برسـد، ايـن      14به كمتـر از  » ) آموزش دانشگاه« داليل موجه و خارج از اراده دانشجو ( به تشخيص 

يلي وي محسـوب مـي شـود،  امـا بـه منظـور بررسـي        نيمسال به عنوان يك نيمسال تحصيلي كامل در سنوات تحص
يا ممتازي دانشجو، نمرات واحد هاي اين نيمسـال بـا وضعيت مشـروطي  

نيمســال نمــرات دروس نيمســال بعــدي دانشــجو در محاســبه معــدل 
ميانگين جمع نمرات د شد. در صورتيکه هزيرحداقل واحد منظور خوا

ير  سال ز حدي ١٢دو نيم حداقل وا ير  سال ز شد نيم سال با ک نيم
باالی  گر  شود و ا سوب مي شروطی مح ير  ١٢م سال ز شروطی نيم شد م با

  .حداقل واحد محاسبه نمی شود
واحد كاهش يابد دانشجو مجـاز بـه    14: در صورتيكه در زمان حذف اضطراري تعداد واحد دانشجو به زير 5تبصره 

  حذف اضطراري نيست. 
 در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها دو درس نظري باقيمانده داشته باشـد، مـي توانـد آن دو    .8ماده 

  درس را به صورت معرفي به استاد بگذراند.
   نبايـد   درنيمسـال بعـدي   در صورتي كه دو درس معرفي به استاد منتهي به دوره تابستاني شود، سقف واحد :2تبصره

  تجاوز نمايد. يواحد درس 8) از 7ده ما 3 ( با رعايت تبصره
چگونگي و ترتيب ارائه كليه دروس هر دوره با رعايت پـيش نيـاز ( تقـدم و تـاخر) دروس  ( طبـق برنامـه        .9ماده 

  درسي مصوب) بر عهده شوراي آموزشي گروه است.
: دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي ، از رعايت مقررات مربوط به پيش نياز ( تقدم و تـاخر) دروس معـاف   تبصره
  است. 
واحد مي باشد. نمره دروس جبرانـي   10در دوره هاي كارشناسي حداكثر  )11-2( تعداد واحدهاي جبراني .10ماده 

  در معدل نيمسال و كل محاسبه مي شود. 
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واحد آن بايستي در سر فصل دروس رشته قيد شده باشد و گروه مجاز  و تعداد )11-2اده(م جبرانيدروس : تبصره 
   به ارائه دروس جبراني خارج از سرفصل مصوب نيست.

  تحصيل دانشجو در هر زمان و فقط در يك دوره و يك رشته تحصيلي امكان پذير است. .11ماده 
  است. » وزارت« ابع ضوابط مصوب ، ت» برگزيده علمي« تحصيل همزمان دانشجويان  تبصره:

برنامه ريزي و اتخاذ تصميم درباره مـوارد حـذف، اضـافه و حـذف اضـطراري دروس بـر عهـده شـوراي          .12ماده 
  آموزشي دانشگاه است.

انتخـاب واحـد   د بالفاصـله بعـد از   يواحد شود با 14ر يز ماد واحد دانشجو پس از ترميكه تعد يدر صورت :1تبصره
 ينصـورت اداره امـور آموزشـ   ير ايغد. در يدرخواست مجوز نما يا از اداره امور آموزشيدانشجو توسط گروه حذف 

 كـه زمـان حـذف و اضـافه     يدر دروسـ قبل از حـذف و اضـافه   بت يغ د.ينما ينسبت به حذف ترم دانشجو اقدام م
  .مجاز دانشجو محسوب خواهد شد يبت هايسقف غ ءد جزينما ياخذ م دانشجو 
در زمان حذف اضطراري به شرط آنكـه تعـداد   ) ير كارگاهيو غ ير عملي(غ يك درسدانشجو مجاز است  :2تبصره 

    ست.ياز نيدانشجو مجاز به حذف دروس همن .حذف كند واحد كاهش نيابد 14واحد به زير 
نشجو و تاييد در شرايط خاص، حذف كليه دروس يك نيمسال تحصيلي (حذف ترم) با درخواست كتبي دا :3تبصره

  تا قبل از شروع امتحانات امكان پذير است. شوراي آموزشي 
  (پنج) سال است. 5حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته  .13ماده 
گروه آموزشي موظف است براي هدايت علمي و فرهنگي دانشـجو از بـدو ورود يكـي از اعضـاي هيئـت       .14ماده 

    هنماي تحصيلي تعيين و اعالم نمايد.علمي را به عنوان استاد را
  الزامي است. دروس ان ترميامتحان پاو  . حضور دانشجو در تمام جلسات درس15ماده 
جلسات غيبت داشته باشد در صـورت تأييـد كميتـه منتخـب آموزشـي       16/3اگر دانشجو در درسي بيش از  :1تبصره

مسال يدانشجو ن يمسال برايواحد آن ن 14ر يو در صورت كاهش تعداد واحد به ز دانشگاه، آن درس حذف مي شود
  كامل محسوب خواهد شد.

باشد  دانشگاه رسيدهدر صورتيكه غيبت دانشجو در امتحان پاياني به دليل بيماري و به تاييد پزشك معتمد   :2تبصره
   درس حذف و در غير اينصورت صفر محسوب مي شود.

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس بـر اسـاس حضـور و فعاليـت در كـالس، انجـام تكـاليف         .16ماده 
  پژوهشي و نتايج امتحانات ميان نيمسال و پايان نيمسال انجام مي گيرد. –آموزشي 

  مرجع ارزيابي دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است. :1تبصره 
  ي هر درس نظري، الزامي است. برگزاري امتحان پايان نيمسال برا :2تبصره 

) 0-20معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است كه به صورت عددي از صفر تـا بيسـت (   .17ماده 
  مي باشد.

با در نظر گرفتن زمان الزم  مدرس هر درس موظف است، گزارش نمره ارزيابي نهايي درس دانشجويان را :1تبصره 
روز از تاريخ برگزاري امتحـان پايـان نيمسـال آن     10ظرف مدت  )ساعت 72( انيشجوبه اعتراض دان يدگيرس يبرا

درس به اداره آموزش دانشگاه اعالم نمايد. در صورتي كه تا پايان زمان مشخص شده توسط آموزش دانشـگاه نمـره   
دانشگاه نمره نهايي   توسط استاد تاييد نهايي نشود اگر نمره خام توسط استاد داده شده باشد اين نمره توسط آموزش
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تلقي شده و امكان اصالح آن توسط استاد وجود نخواهد داشت و در صورتيكه نمره اي توسط استاد ثبت نشده باشد 
نمره صفر براي دانشجويان منظور مي شود و ثبت مجدد نمره با راي كميسيون نظارتي و صدور اخطار آموزشي براي 

  استاد امكان پذير است. 
دانشجويي كه تقاضاي تجديد نظر به نمره ارزيابي درس داشته باشد، مي تواند ظرف مـدت يـك هفتـه از     :2تبصره 

تاريخ اعالم نمره، تقاضاي تجديد نظر كتبي خودر ا به مدرس درس تسليم كنـد. مـدرس درس نيـز موظـف اسـت،      
يدگي و اشتباهات احتمـالي  ظرف مدت يك هفته، از تاريخ دريافت تقاضاي تجديد نظر دانشجو، به اعتراض وي رس

ـ  ديدر هر حال زمان ثبت نمره نبارا بر طرف و نمره قطعي را در سيستم وارد و تاييد نهايي نمايد.  روز از  14ش از يب
  .باشدخ امتحان يتار

نمرات دروس تمرين دبيري، كارآموزي، كارورزي، عمليات صـحرايي، كـار در عرصـه و دروسـي كـه در       :3تبصره 
صوب توام با تكليف پژوهشي ارائه مي شـود، در صـورتي كـه بـه تشـخيص مـدرس و تاييـد گـروه         برنامه درسي م

آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، نا تمام تلقي مي شـود، نمـره نـا تمـام بايـد      
اين زمان شامل زمان شود.  ) روز از تاريخ پايان امتحانات، به نمره قطعي تبديل45حداكثر ظرف مدت چهل و پنج ( 

روز پس از پايان امتحانات  35الزم براي رسيدگي به اعتراضات نيز مي باشد بنابراين مدرس درس بايستي حداكثر تا 
نمرات اين دروس را اعالم و تا ده روز بعد آن را تاييد نهـايي نمايـد. اسـتاد درس بايـد نمـره پـروژه كارشناسـي را        

  .پايان نيمسال بعد، تاييد نهايي نمايدت قبل از امتحاناحداكثر تا 
مسال ششم توسط دانشجو اخذ و نمره آن تا قبل از امتحانات يد از نعوسته در تابستان بيپ ي: پروژه كارشناس4تبصره 

د يـ مسال بايان همان نيمسال آخر تا پايشود. در صورت اخذ درس پروژه در ن ييمسال هشتم توسط استاد نهايان نيپا
نصورت نمره توسط آموزش دانشگاه صفر خواهد شد و دانشجو موظف ير ايتوسط استاد ثبت گردد. در غ يينمره نها

  .به اخذ مجدد درس است
  شود يينمره آن ثبت نها يمسال بعديان نيمسال اخر اخذ و تاپايوسته پروژه در نيناپ يدر كارشناس :5تبصره 
  نمره درس پس از قطعي شدن، غير قابل تغيير است.  :6تبصره 
مدرس موظف است، برگه هاي امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا دو نيمسال تحصـيلي   :7تبصره 

  بعد نگهداري نمايد.
 12از  است و معدل نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي نبايد كمتر 10حداقل نمره قبولي در هر درس  .18ماده 
  باشد.
: دانشجويي كه در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در نيمسال هاي بعدي آن درس هـا را  1 تبصره

از كارنامه دانشجو حذف مي شود  و در معـدل نيمسـال و كـل     (هر چند بار) بگذراند، نمره قبلي 14با حداقل نمره 
  محاسبه نخواهد شد.

 16/3ش از يبت بيتقلب دانشجو، نمره صفر مربوط به غ يبرا يته انضباطيبه حكم كممربوط  25/0نمرات  :2تبصره 
   مستثنا است 18ماده  1مسال از شمول تبصره يان نيبت در امتحان پايو غ

باشد، دانشجو در آن نيمسال مشـروط تلقـي    12چنانچه معدل نمرات هر نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از  .19ماده 
واحد درسي  14مي شود. دانشجوي مشروط، در نيمسال بعد ( جز در آخرين نيمسال تحصيلي) حق انتخاب بيش از 

  را ندارد.  
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واحـد   12ر نباشـد حـداقل   يامكانپـذ  يمشروط يدانشجو يمسال بعد برايواحد در ن 14كه اخذ  يدر صورت تبصره :
  .ترم كامل محسوب خواهد شد يمسال در صورت مشروطيو آن ن ديد اخذ نمايبا

نيمسال اعم از متوالي يا متنـاوب اسـت،    3حداكثر نيمسال هاي مشروطي مجاز در دوره كارشناسي پيوسته  .20ماده 
يا باالتر باشد، در سقف سنوات مجاز مي تواند تا زماني كه در نيمسال هاي بعـدي   12در مواردي كه معدل دانشجو 

  مي شود.مشروط نشود به تحصيل ادامه دهد در غير اين صورت از تحصيل محروم 
باشـد   12نيمسال مشروطي باالي  3كشور فقط در صورتيكه معدل كل دانشجوي با  4منطقه  ي: در دانشگاههاتبصره

  ادامه تحصيل با اخذ تعهد از دانشجو و اطالع به خانواده امكان پذير است. 
دانشجو مي تواند در دوره كارشناسي پيوسـته دو نيمسـال از مرخصـي تحصـيلي بـا احتسـاب در سـنوات         .21ماده 

  ديمسال به آموزش ارائه نمايخود را قبل از شروع ن يدانشجو موظف است درخواست مرخص استفاده نمايد.
  : حذف نيمسال جزء دو نيمسال مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات محسوب مي شود 1تبصره

مي تواند با رعايت سقف مدت مجاز تحصـيل دانشـجو، نسـبت بـه صـدور مرخصـي       » آموزش دانشگاه«  :2تبصره 
  تحصيلي تا حداكثر دو نيمسال تصميم بگيرد .   

حداكثر مدت مجاز مرخصي زايمان دانشجو دو نيمسال تحصيلي و بدون احتسـاب در سـنوات تحصـيلي     :3تبصره 
  است..

پزشكي دانشجو، در صورت تاييد پزشك معتمـد  دانشـگاه و آمـوزش دانشـگاه ، دو     مدت مجاز مرخصي  :4تبصره 
  نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است. 

ه ثابـت  يد شـهر يـ ا بدون احتساب بايبا احتساب  يه پرداز در صورت حذف ترم، مرخصيان شهريدانشجو :5تبصره 
  .مسال را به دانشگاه بپردازندين

دانشجويان مشمول تحصيل رايگان، در صورت عدم كسب نمره قبولي در هـر درس يـا حـذف درس،  در    . 22ماده 
) براي انتخاب مجدد آن درس، موظـف  15حذف اضطراري، حذف پزشكي يا به داليل مندرج در تبصره ماده زمان (

  به پرداخت شهريه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هستند.
آموزش دانشگاه)، انصراف از تحصيل   موافقتدر هر نيمسال تحصيلي (بدون كسب عدم ثبت نام دانشجو  .23ماده 

  محسوب مي شود.
در : تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل برعهده آموزش دانشگاه اسـت.  تبصره

نمايد با پرداخت جريمـه اي  كه دانشجو قبل از زمان حذف و اضافه مراجعه  كشور در صورتي 4منطقه  يدانشگاهها
معادل يك چهارم شهريه ثابت نيمسال مي تواند انتخاب واحد نمايـد، در صـورت مراجعـه بعـد از زمـان حـذف  و       
اضافه آن نيمسال براي وي مرخصي با احتساب محسوب مي شـود و در صـورت عـدم مراجعـه تـا قبـل از شـروع        

  نيمسال بعدي منصرف از تحصيل محسوب مي شود.
دانشجويي كه قصد انصراف از تحصيل داشته باشد، بايـد درخواسـت انصـراف خـود را بـه اداره آمـوزش        .24ماده 

اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار تا شروع نيمسال بعدي تقاضاي انصراف خود را پس  .ديدانشگاه تسليم نما
  يل صادر مي شود.بگيرد، در غير اين صورت، پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف وي از تحص

  .: بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل منوط به نداشتن مشكل نظام وظيفه استتبصره



 ٧

دانشجوي دوره كارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير مي تواند از يك رشته يا گرايش به رشته يا گـرايش   .25ماده 
  گر و در همين دانشگاه تغيير رشته يا گرايش دهد:ديگر تحصيلي در آن گروه آزمايشي يا در يك گروه آزمايشي دي

  دانشگاه همان الف) وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در 
دانشـگاه (در  همان  ب) كمتر نبودن نمره اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري از نمره كشوري آن رشته يا گرايش در

  سال پذيرش).
  ج) امكان ادامه تحصيل دانشجو در سنوات مجاز باقيمانده. 

  د) موافقت گروه آموزشي، دانشكده و تاييد آموزش دانشگاه 
دانشجو در هر دوره تحصيلي فقط براي يك بار مي تواند با رعايت شرايط فـوق، تغييـر رشـته يـا گـرايش       :1تبصره
  دهد.

واحد و دريافـت كارنامـه محرمانـه سـازمان سـنجش الزم       24حداقل : براي تقاضاي تغيير رشته گذراندن  2تبصره 
  .است
تغيير رشته در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع است، اما تغيير گرايش با داشتن شرايط و ضوابط ذكر شـده   .26ماده 

  امكان پذير است. 25در ماده 
ل دانشـجويان دوره هـاي كـارداني و كارشناسـي     ميهماني و انتقال دانشجو مطابق آيين نامه ميهماني و انتقـا  .27ماده 

 10/7/89/ و مورخ 18503دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي مصوب وزارت ( ابالغيه شماره 
  و الحاقات و اصالحات بعدي آن ) ميسر مي باشد.

غييـر رشـته يـا گـرايش و انتقـال      انتقال توام با تغيير رشته يا گرايش، مشروط به احـراز همزمـان شـرايط ت    .28ماده 
  ) و با توافق موسسات مبداء و مقصد تنها براي يك بار امكان پذير است. 27و  26، 25(موضوع مواد 

دروسي كه دانشجو در رشته يا گرايش قبلي گذرانده است، در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معـادل   .29ماده 
ي شود كه به تشخيص گروه آموزشـي، بـا دروس رشـته يـا گـرايش      سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته م

نباشد. در  12جديد، اشتراك محتوايي ( طبق برنامه درسي مصوب) داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس كمتر از 
در كارنامه دانشجو ثبـت   معدل نيمسالاين صورت، فقط دروس پذيرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل كل و 

  باقي مي ماند.و 
  نيمسال باشد. 3نبايد بيش از  مجموعا : تعداد نيمسال هاي مشروطي دانشجو در رشته هاي اول و دومتبصره
تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو، روزي است كه آخرين نمره قطعي درس دانشـجو در آمـوزش دانشـگاه     .30ماده 

  ثبت مي شود.
گذرانده باشد مورد مـدرك تحصـيلي    12به دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي دوره را با ميانگين حداقل  .31ماده 

  ا كارشناسي پيوسته ارائه مي شود.يكارداني 
برسـاند، تنهـا يـك     12: در صورتي كه دانشجويي در طول مدت مجاز تحصيل نتواند معدل كـل خـود را بـه    تبصره

، ميانگين كل واحد از دروس دوره با پرداخت شهريه 20تا با اخذ مجدد حداكثر  نيمسال به وي فرصت داده مي شود
برساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند، در غير اين صورت از تحصيل محـروم   12دروس خود را به حداقل 

  .ماند يهر دو نمره دروس باز اخذ شده در كارنامه مان ينگونه دانشجويا يبرا مي شود.



 ٨

در صورتي كه تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجوي منصرف يا محروم از تحصـيل در دوره كارشناسـي    .32ماده 
يا باالتر باشد، مي تواند مدرك كـارداني   12پيوسته، برابر يا بيشتر از واحدهاي مورد نياز دوره كارداني با معدل نمره 

ر و همچنين به دانشجوي منصرف يـا محـروم از   در همان رشته دريافت كند. در غير اين صورت، به دانشجوي مذكو
تحصيل در دوره كارداني، فقط يك گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده با درج  نمـرات و معـدل كـل داده    

  خواهد شد.
در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل دوره كارشناسي پيوسته بـيش از واحـدهاي مـورد     :1تبصره 

ل شود. موسسه مي تواند دروسي را يفارغ التحص يتواند با مدرك كاردان يه كارداني را گذرانده باشد منياز براي دور
كشور  4منطقه  يدر دانشگاههايا باالتر گذرانده است مالك سنجش مدرك كارداني قرار دهد.  12كه دانشجو با نمره 

حـذف و   12تا رسيدن معدل دانشجو بـه   12دروس مازاد بر واحدهاي دوره كارداني با نمره كمتر از تعدادي از فقط 
  بقيه دروس اعم از قبول يا مردود در كارنامه دانشجو باقي مي ماند.

صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته يا  :2تبصره 
  انشگاه انجام مي گيرد.مجري بودن د

مـاده و   33آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته در  شيوه نامه اجرايي آيين نامه  .33ماده 
 يدانشگاهها و موسسات آموزش عال يران امور آموزشيمد به تصويب شوراي 28/3/1392تبصره در تاريخ  37

در مورد موادي از آيين نامه كه در  به بعد الزم االجراست. 91 و براي دانشجويان ورودي ديكشور رس 4منطقه 
  اين شيوه نامه اظهار نظر نشده است عينا مطابق آيين نامه عمل خواهد شد.

  
  يديحجت اله سع

ي ها و موسسات آموزش عال دانشگاه يران امور آموزشيمد ير شورايدب
  كشور 4منطقه 

  
 
  


