
 آیین نامه آموزشی

 دوره های کاردانی و کارشناسی )پیوسته و نا پیوسته (

 به بعد 93دانشجویان ورودی  ویژۀ

 مقدمه 

زیر  ۀ( ، آیین نام28/7/93مصوب تحقیقات و فناوری ) ،  شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزرات علوم ۀآیین نام12و 2،8به استناد بندهای 

 :تدوین و به اجرا گذاشته می شود 

 هدف  – 1ماده 

سب با نیازهای جامعه و ایجا سانی متخصص ، متعهد و متنا شگاه برای تربیت نیروی ان شی دان  دهدف از تدوین این آیین نامه ، تنظیم امور آموز

ی هینه از ظرفیتهای موجود در ارتقای کیفیت آموزشبه سسه های آموزش عالی کشور و استفادؤهماهنگی در فعالیتهای آموزشی دانشگاه ها و م

 دانشجویان است.

 تعاریف – 2ماده 

 تحقیقات و فناوری است .، : منظور وزارت علوم  وزارت-1

یس سأکه دارای مجوز توزش عالی و پژوهشی ) اعم از دولتی و غیر دولتی ( است آمسسه های ؤ: منظور هر یک از دانشگاه ها و مدانشگاه -2

 مراجع ذی ربط بوده ، و مجری هر یک از دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته هستند .از 

سنوات مجاز دور آموزش رایگان-3 شجو در طول  شگاۀ : منظور آموزش دان ست که از بودجه  هتحصیلی بدون پرداخت هزینه در دان هایی ا

 عمومی دولت استفاده می کنند .

 ست نام کرده و مشغول به تحصیل ا فردی است که در یکی از دوره های آموزش عالی برابر ضوابط معین پذیرفته شده ، ثبت:  دانشجو -4

 : منظور شیوه ای از آموزش است که دانشجو به صورت تمام وقت  در فعالیتهای آموزشی دانشگاه شرکت می کند. حضوری -5

 که حضور فیزیکی دانشجو در فعالیتهای آموزشی الزامی نیست .: منظورشیوه ای از آموزش است  غیر حضوری -6

به صورت غیر حضوری انجام می  آن: منظور شیوه ای از آموزش است که بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی از  حضوری نیمه -7

 شود .

شی -8 شگاه  راهنمای آموز سوی دان ست که از  سلط به امور آموزشی ا شود تا راهنمای تحصیلی : عضو هیات علمی آگاه و م انتخاب می 

 دانشجو از تاریخ ورود تا دانش آموختگی باشد .

آن توسط  ۀ: منظور مجموعه به هم پیوسته ای از دروس هر رشته تحصیلی است که هدف مشخصی را دنبال می کند و برنام برنامه درسی -9

 شورای عالی به تصویب رسیده است .



سی -10 س واحد در شگاهی  16برای هر واحد نظری  ت که مفاد آن: میزان درسی ا ت ، کارگاهی یا عملیات ساع32ساعت ، عملی یا آزمای

ۀ دور یاساااعت در طول یک نیمسااال تحصاایلی 120ساااعت و کارآموزی  64کارورزی یا کار در عرصااه ساااعت ،  48دید علمی ( میدانی ) باز

 نامه درسی مصوب اجرامی شود .برتابستانی و طبق 

وزشاای ، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشااجو ، در آغاز دوره آم: درساای اساات که به تشااخیص گروه  جبرانیدرس  -11

 تحصیلی مربوط ضروری است .

صیلی -12 شته تح ضوعات گروههای  یکی:  ر ست و از مو شخص ا ضوع کامال م ست که به لحاظ مو شعب فرعی از گروه های علمی ا از 

 بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می انجامد .علمی دیگر متمایز 

ته باشد ، که اختالف دروس در دو گرایش از یک رشآن هر یک از شعب یک رشته تحصیلی که ناظر بر تخصص :  گرایش تحصیلی -13

 درصد کل واحدها بیشتر باشد .20درصد کل واحدهای رشته کمتر و از  7نباید از 

سته -14 دن که بدون گذراناساات  آموختگانی می شااود و شااامل دانش آغاز متوساا ه ۀتحصاایلی که پس از دور ۀ: دور دوره کاردانی پیو

درساای مصااوب به دریافت مدرر کاردانی  ۀواحد درساای طبق برنام 68کاردانی شااده و حداقل با گذراندن  ۀپیش دانشااگاهی وارد دور ۀدور

 منتهی می شود . 

 ۀمتوس ه آغاز می شود و شامل دانش آموختگانی است که با گذراندن دروۀ که پس از دورتحصیلی ۀ : دور دوره کاردانی ناپیوسته -15

 درسی مصوب به دریافت مدرر کاردانی منتهی می شود .ۀ واحد درسی طبق برنام68کاردانی شده و حداقل  ۀپیش دانشگاهی وارد دور

سته -16 سی پیو شنا ست که پس از دورۀ : دور دوره کار صیلی ا س ه ۀ تح شود و حداقل با گذراندن آغمتو سی طبق 130از می  واحد در

 درسی مصوب به دریافت مدرر کارشناسی منتهی می شود . ۀبرنام

 68کاردانی )پیوسته یا ناپیوسته ( آغاز می شود و حداقل با گذراندن ۀ تحصیلی است که پس از دور ۀ: دور دوره کارشناسی ناپیوسته -17

 یافت مدرر کارشناسی منتهی می شود .ب به دردرسی مصو ۀواحد درسی طبق برنام

 متوس ه است که با توجه به مواد آزمونی مشترر ، دسته بندی می شود.ۀ : مجموعه رشته های مختلف تحصیلی در دور گروه آزمایشی -18

شی -19 ضو  گروه آموز شکل از تعدادی ع شگاهی مت سازمانی دان شتت علمی دارای تخصص هیأ: بنیادی ترین واحد  شترر در یک ر  ۀم

 تحصیلی ، در دانشگاه تشکیل می شود . ۀعلمی است که با ایجاد و راه اندازی آن رشت

شی -20 شد که در حوز شورای آموز شگاه می با ستگذاری بخشی دان سیا س ح  شوراهای تخصصی اولین  شآمعاونت ۀ : یکی از  ی و موز

شکیل می شگاه ت شی دان ست معاون آموز ستگذاری و برنامه ریزی به منظور ایجاد هماهنگی در  تحصیالت تکمیلی به ریا سیا سبت به  شود و ن

نماید .شورای آموزشی می تواند اختیارات مشخص شده در این  ت رئیسه اقدام میأهیوامور اجرایی در بخش مربوط و ارائه به شورای دانشگاه 

 آیین نامه را به گروه آموزشی یا کمیته منتخب تفویض کند .

را با موفقیت به پایان رساااانده و برابر ضاااوابط معین ، گواهی یا مدرر : فردی اسااات که یکی از دوره های تحصااایلی  موختهدانش آ -21

 تحصیلی مربوط را دریافت کرده باشد .

 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است . 16: هر نیمسال تحصیلی شامل  نیمسال تحصیلی -22

 موزش و یک هفته امتحانات پایانی است .آهفته  6: شامل  دوره تابستان -23



 شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره  -3ماده 
 . داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات وزارت. 3-1

 . احراز توانمندی علمی م ابق مصوبات وزارت .3-2

 اجرای دوره  ۀنحو :4ماده 

 واحدی و به زبان فارسی انجام می شود .آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام 

ان خارجی برای دانشجوی اًدرسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی را منحصر ۀ : دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی ، برنام تبصره

 یسی ارائه نماید .در صورتی که به حد نصاب الزم برای تشکیل کالس برسد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، به زبان انگل

 

ش -5ماده  ست گدان شی وزارت را برای دوره ای که اه موظف ا شورای عالی برنامه ریزی آموز صوب  سی م شی و در ، برنامه های آموز

 درآن با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است ، اجرا نماید .

درسی هر دوره را با اولویت دروس پایه و عمومی به جز دروس مجموعه معارف در صد از واحد های 10: دانشگاه اختیار دارد حداکثر تبصره 

 کید بر محتوای الکترونیکی و رعایت استاندارد های مصوب وزارت ارائه نماید . أاسالمی و فارسی عمومی به صورت الکترونیکی )مجازی( با ت

 

شجو از زمان پ -6ماده  ست ، برای هدایت تحصیلی دان شگاه موظف ا شجو را به دان شته تحصیلی دان سان مرتبط با ر ذیرش ، یکی از مدر

 عنوان راهنمای آموزشی تعیین و اعالم کند .

مجاز انتخابی در  واحدواحد درساای انتخاب کند . حداکثر20و حداکثر 12دانشااجو در هر نیمسااال تحصاایلی الزم اساات حداقل  -7ماده 

 واحد درسی است . 6دوره تابستان 

 7ه ماده الحاقی ب 1تبصره 

واحد  8در نیمسال تابستان حداکثر  ،تواند با رعایت ضوابط این مادهمی ،و باالتر باشد 14شاهد و ایثارگر  دانشجوی در صورتی که معدل کلِ 

 .درسی انتخاب نماید

  7الحاقی به ماده  2تبصره 

 .واحد درسی انتخاب نماید 10حداقل  ،ستادبا تایید کمیته منتخب  تواند حداکثر در دو نیمسال تحصیلیدانشجوی شاهد و ایثارگر می

گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی  تأییدباشد ، در اینصورت دانشجو با  17گر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل .ا1تبصره 

 واحد درسی اخذ کند . 24بعد می تواند حداکثر تا 

بشرطی که میانگین کل وی باالی  داحد درسی باقی داشته باشد ، 24نیمسال آخر برای دانش آموختگی حداکثر چنانچه دانشجو در .2تبصره 

 واحد درسی اخذ کند . 24باشد ، می تواند تا  10

د های تواند واح یید گروه آموزشی ، میتأواحد درسی دانش آموخته شود ، با  8در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  .3تبصره 

 تابستان اخذ نماید .ۀ مذکور را در دور

  7ماده  3تبصره الحاقی به تبصره 

ب تایید کمیته منتخ می تواند باواحد درسی برای اتمام واحدهای درسی دوره تحصیلی داشته باشد  10دانشجوی شاهد و ایثارگری که حداکثر 

 .واحدهای مذکور را در نیمسال تابستان انتخاب نماید ،ستاد

 این ماده استفاده کند . 3و2دانشجو همزمان نمی تواند از مفاد تبصره  .4تبصره 

دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی ، بنا به دالیل موجه و خارج از ۀ در صورتی که واحد های انتخابی یا باقیماند .5تبصره

واحد درسی برسد در اینصورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود  12به کمتر از اراده دانشجو 



شجو ) موضوع تبصره  ، شدن دان شدن یا ممتاز  ست )به عبارت دیگر أهمین ماده ( بی ت 1اما در مشروط  شرایط مذکور ، اگر میانگین ، ثیر ا در 

 شود . و باالتر شد ممتاز محسوب نمی 17روط نیست و اگر شد مش 12دانشجو کمتر از 

 7ماده  5تبصره الحاقی به تبصره 

بنا به دالیل  ،در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجوی شاهد و ایثارگری در پایان نیمسال تحصیلی به تشخیص کمیته منتخب ستاد

  .شودنمی محسوب مشروطیدانشجو  12حد درسی برسد در این صورت میانگین کمتر از وا 14به کمتر از  ،موجه و خارج از اراده دانشجو

 (استفاده از این تبصره فقط برای دو نیمسال مجاز می باشد)

موزشی و یید گروه آأدر صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی دو درس نظری داشته باشد ، با ت -8ماده 

ستاد در آن7ماده  3و2سقف واحد های آن نیمسال ) موضوع تبصره های با رعایت  نیمسال یا دوره  ( می تواند دروس را به صورت معرفی به ا

 .تابستان بگذراند

می  ،عملی درس فوق را گذرانده باشد ۀ نظری را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما دور –یک درس عملی  چنانچه دانشجویی قبالً تبصره :

 اند با رعایت مفاد این ماده ، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به مدرس اخذ نماید .تو

چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و رشااته با رعایت پیش نیاز )تقدم و تاخر( هر درس طبق برنامه درساای مصااوب به  -9ماده

 گروه آموزشی است. ۀعهد

 : دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به این ماده معاف است . تبصره

برای جلوگیری از مشکالت احتمالی به دانشجویان توصیه می شود دروس تربیت بدنی را تا قبل از نیمسال پنجم اخذ :  شیوه نامۀ اجرایی

 مجموعه دروس معارف اسالمی خودداری نمایند . نمایند .همچنین در هر نیمسال از اخذ بیش از یک درس عمومی از

ۀ واحد می باشااد و نمر 6کارشااناساای ناپیوسااته حداکثر ۀ تعداد واحدهای جبرانی با تشااخیص گروه آموزشاای صاارفا برای دور -10ماده 

 دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود .

و در دوره  14دوره کاردانی پیوسته ) فاقد مدرر پیش دانشگاهی ( که معدل کل آنها ریز : دانشگاه اختیار دارد برای دانش آموختگان  تبصره

شخیص گروه شته غیر مرتبط ) به ت سته در ر سی ناپیو شنا شی کار شده اند حداکثر  آموز سی جبرانی ارائه کند . نمره این  20( پذیرفته  واحد در

 دروس در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود . 

 تحصیلی امکانپذیر است .ۀ یکبار و در یک رشتا تحصیلی صرفۀ آموزش رایگان برای هر دانشجو ، در هر دور -11ماده 

سب نمر -12ماده  صورت حذف یا عدم ک شگاههای دولتی ، در شمول آموزش رایگان در دان شجوی م قبولی در هر درس ، برای  ۀدان

سنوات مجاز آانتخاب مجدد  صورتی که  صوبن درس ، در  شد موظف به پرداخت هزینه مربوط طبق م شده با شجو تمام  صیلی دان ت أهی ۀتح

 امنای دانشگاه می باشد .

 12تبصره الحاقی به ماده 

شاهد و ایثارگر برای دروس مردودی یکدا شجویان  شن شجویان نبار معاف از پرداخت هزینه می با صورتی که حذف درس دان د همچنین در 

 .د ستاد انجام گرفته باشد از پرداخت هزینه معاف میباشدشاهد و ایثارگر با تایی

شمول این آیین  -13ماده  شجوی م صوبات دان شود ، م ابق م نامه می تواند در دوره های غیر حضوری که منتهی به مدرر تحصیلی می

 مربوط به صورت همزمان تحصیل کند .

 مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت انجام میشود.:تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان بر اساس تبصره

 



برنامه ریزی و تصاامیم گیری در باره چگونگی و زمان حذف و اضااافه ، حذف اضاا راری دروس ، اعالم و ثبت نمره ، تاریخ  -14ماده 

 اجرایی مصوب شورای دانشگاه انجام می شود . ۀتجدید نظر و غیره طبق شیوه نام

 :  اجراییشیوه نامۀ 

این آیین  9و 7در ابتدای هر نیمسال و در بازۀ زمانی که از طرف آموزش دانشگاه اعالم می شود ، دانشجو با رعایت مواد  حذف و اضافه

 نامۀ به دلخواه میتواند تا حداکثر دو درس خود را حذف و حداکثر دو درس به دروس نیمسال خود اضافه کند .

ک یشروع امتحانات پایان نیمسال صرفاًاین آیین نامه تا دو هفته قبل از  17مادۀ  3است بر اساس تبصره : دانشجو مجاز  حذف اضطراری

 واحد کمتر نباشد . 12یید گروه آموزشی حذف کند مشروط بر اینکه تعداد واحد های باقیمانده از درس نظری را با تأ

 نخواهد بود . 9ۀو تبصرۀ ماد 7مادۀ  2اقدام نماید ، مشمول تبصرۀ دانشجوی ترم آخر در صورتی که با اختیار نسبت به حذف درس 

 

سی  ۀمدت مجاز تحصیل در دور -15ماده  شنا سال و در دوره های کار سته دو  سی ناپیو شنا سته ( و کار سته و ناپیو کاردانی )اعم از پیو

 پیوسته چهار سال است .

صره  شاورای آموزشای دانشاگاه ، حداکثر یک نیمساال برای دوره های کاردانی و  دانشاگاه اختیار دارد در شارایط خاص و با تصاویب :1تب

شجو در این مدت  صیل را افزایش دهد . چنانچه دان سته ، مدت مجاز تح سی پیو شنا سال برای دوره کار سته و حداکثر دو نیم سی ناپیو شنا کار

 دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد .

 ود.شامناء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می  ه هیأتمصوب ۀتعرف ش سنوات تحصیلی طبق هزینه افزای:  2تبصره 

 15تبصره الحاقی به ماده 

شاهد و ایثارگر  شجویان  صیل دان سی دوره دربه حداکثر مدت مجاز تح شنا سته یک ناهای کاردانی و کار سی نیپیو شنا سال و در دوره کار م 

 .نیمسال اضافه میشودپیوسته دو 

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت در کالس ، انجام تکالیف  -16ماده 

 و نتایج و امتحانات انجام می شود و به صورت عددی از صفر تا بیست محاسبه می شود .

 امی است.برگزاری آزمون کتبی برای دروس نظری الز .1تبصره 

درسی مصوب، با ۀ ورزی ، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنام روس تمرین دبیری ، کارآموزی و کارنمرات د.2تبصره 

شخیص مدرس و ت صورتی که به ت شود ، در  شد ، آمیید گروه أپروژه ارائه می  سر نبا صیلی می سال تح شی مربوط ، تکمیل آنها در یک نیم وز

 انجام می شود . 14 ۀ مادۀناتمام طبق شیوه نام ۀمی شود ، ق عی شدن نمر ناتمام تلقی

 16تبصره الحاقی به تبصره یک ماده 

جانباز که به علت عدم توانایی ناشاای از مجروحیت نیاز به افزایش مدت زمان امتحان  یبرای دانشااجو (میان ترم و پایان ترم)مدت زمان امتحان 

 .حداکثر تا دو برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است ،ستاد م دبیرِبنا به تشخیص و اعال ،میباشد

 عی تبدیل شود . قروز از تاریخ امتحانات به نمرۀ  45، باید حداکثر ظرف مدت 16مادۀ  2ناتمام مشمول تبصرۀ ۀ : نمر شیوه نامۀ اجرایی

نماید ، نمرۀ این درس باید حداکثر تا قبل از شاااروع امتحانات  چنانچه دانشاااجو اقدام به اخذ درس پروژه و کارآموزی در دورۀ تابساااتانی

 نیمسال اول تبدیل به نمرۀ ق عی شود .

 حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است . -17ماده 

صره چنانچه غیبت به تشااخیص  جلسااات یا در جلسااه امتحان پایان نیمسااال آن درس غیبت کند ، 3/ 16 درساای بیش ازاگر دانشااجو در  .1تب

شود نمر شخیص داده  شگاه غیر موجه ت شخیص موجه ، آن درس حذف می ۀشورای آموزشی دان صورت ت صفر و در  شود . در این آن درس 



صاب  سنوات و 12صورت رعایت حد ن ست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو  شجو الزامی نی احد در طول نیمسال برای دان

 شود .وی محسوب میتحصیلی 

 17ماده  1تبصره الحاقی به تبصره 

تشااخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشااجویان شاااهد و ایثارگر در جلسااات درس یا امتحان با کمیته منتخب سااتاد میباشااد چنانچه غیبت 

سات امتحان درس یا درو شاهد و ایثارگر در جل شجوی  صدمات جنگ و یا آالم  سموجه دان شی از  به دلیل انجام معاینات معالجات پزشکی نا

تواند حداکثر تا پایان نیمسال می ستاد منتخب کمیته تایید نماید باشده شرکت  اخذدروس  یا سرمتأثر از آن باشد و دانشجو نتواند در امتحان د

شرکت نماید ودریا  بعدی در امتحان درس صره می حذف مذکورس ودرا ی درس صورت این غیر درس  صره الحاقی به تب  5شود و م ابق تب

 .دروس بعدی نخواهد شدنع  اخذعدم ثبت نمره یا کسب نمره قبولی در درس یا دروس مذکور ما ،رعایت حد نصاب الزامی نیست   7ماده 

از  شورای آموزشی دانشگاه قبل تأییددر شرایط خاص ، حذف تمام دروس در یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و .2تبصره 

 شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است .

 17ماده  2تبصره الحاقی به تبصره 

تا قبل از  ،در شرایط خاص حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تایید کمیته منتخب ستاد

 .شروع امتحانات امکان پذیر است این نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود

 (استفاده از این تبصره فقط برای دو نیمسال مجاز است می باشد)

 یکیان نیمسال ، صرفاً شروع امتحانات پااین ماده ، در صورت اض رار تا دو هفته قبل از  1دانشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره  .3تبصره 

 واحد نشود . 12یید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از أدرس نظری را با ت

 17ماده  3تبصره الحاقی به تبصره 

 .بیشتر از سایر دانشجویان حذف اض راری نماید رسدانشجوی شاهد و ایثارگر مجاز است یک د

 است . 10حداقل نمره قبولی در هر درس  -18ماده 

 درس یا دروس مذکور را ،قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی ۀ دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمر.1تبصره 

ا در ی می ماند اما این نمره هنمرات تحصااایلی دانشاااجو ، فقط ثبت و باق قبولی بگذراند ، نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی در ریز ۀبا نمر

 قبولی در آن درس مالر محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود .ۀ محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمر

 18تبصره الحاقی به تبصره یک ماده 

شاهد و ایثارگر از کارنامه تحصیلی حذف و در میانگین نمرات 5نمرات مردودی  شجویان  شروط بر  عنوان درس دان شود م آن محسوب نمی 

 .را در دروس مذکور اخذ نمایند 12اینکه در نیمسالهای بعد حداقل نمره 

صره  برای محاساابه میانگین کل دوره تحصاایلی در هنگام دانش آموختگی می باشااد و اً ، صاارف1دروس با اسااتفاده از تبصااره گذراندن . 2تب

 کند .مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی 

 ود .کنند نمی ش مردودی دریافت می ۀتسهیالت این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی ، نمر .3تبصره

 

باشد ، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در  12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  -19ماده 

 واحد درسی انتخاب کند . 14حداکثر می تواند تانیمسال بعدی 

نیمسال اعم از متوالی یا متناوب  3کارشناسی پیوسته ۀ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و دردورۀ چنانچه دانشجویی در دور: تبصره 

 از تحصیل محروم می شود . ،مشروط شده باشد 

 19تبصره الحاقی به ماده 

 .گرددنیمسال های مشروطی مجاز دانشجویان شاهد و ایثارگر اضافه مییک نیمسال به تعداد 



 ۀکاردانی و کارشااناساای ناپیوسااته ، یک نیمسااال و در دور ۀدانشااجو می تواند با رعایت ساانوات مجاز تحصاایل، در دور – 20ماده 

 کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند .

 رخصی زایمان ، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات می باشد . مدت مجاز م .1تبصره 

صره  صورت ت، مدت مجاز مرخصی پزشکی . 2تب شورای آموزشی ، حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون أدر  شگاه و  یید پزشک معتمد دان

 احتساب در سنوات تحصیلی است .

 20ماده  2تبصره الحاقی به تبصره 

برای معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آالم متأثر از آن باشد با ارائه مدارر مربوط و تأیید ستاد و پزشک  در صورتی که مرخصی

 .شودآن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی ،دانشگاه

در  نیمسال تحصیلی و بدون احتسابوریت همسر یا والدین و .....( حداکثر تا دو أمبررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی )مانند م .3تبصره 

 سنوات مجاز ، در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است .

صره  شورای  .4تب شخیص  شجو می تواند با ت صره های مندرج در آن آمدان شگاه از مجموع مرخصی های مذکور در این ماده و تب شی دان وز

 بهره مند شود .

 حصیلی ، انصراف از تحصیل محسوب می شود .ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال ت -21ماده 

 موزشی دانشگاه است .آشورای ۀ تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف بر عهد .1تبصره 

  21تبصره الحاقی به ماده 

شجوی  صورتیکه دان شی از جنگ و یا آالم متأثر از آن د و ایثارگر بهشاهدر  صدمات نا دچار وقفه تحصیلی به میزان دلیل معالجات پزشکی و 

 .شودنیمسال شود با تایید ستاد می تواند ادامه تحصیل دهد و آن مدت جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی 2حداکثر 

: دانشااجویی که برای ثبت نام در یک نیمسااال مراجعه ننماید ، تا پایان نیمسااال فرصاات دارد تا به صااورت کتبی  شیییوه نامۀ اجرایی

 مرخصی نماید در غیر اینصورت حکم انصراف ق عی وی صادر می شود.درخواست 

و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه اً ، باید درخواست انصراف خود را شخصدانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل  -22ماده 

تساالیم کند . دانشااجو مجاز اساات فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه در خواساات ، تقاضااای انصااراف خود را پس بگیرد و در غیر 

 اینصورت ، پس از انقضای این مهلت ، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود . 

شجوی دوره های -23ماده  شته یا گرایش دان شرایط زیر می تواند از یک ر شتن  سته با دا سی پیو شنا شته ی کاردانی و کار ا گرایش به ر

 تغییر رشته دهد . همان دانشگاهدردیگر تحصیلی 

 ؛دانشجو در دانشگاه  یوجود رشته یا گرایش مورد تقاضا الف(

 ؛ هیید شورای آموزشی دانشگاأت مقصد و باموافقت گروه آموزشی مبدا و  ب(

ش آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرای ۀکمتر نبودن نمره های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی ربط از نمر ج(

 ؛یید سازمان سنجش آموزش کشور أدر دانشگاه ودر سال پذیرش با ت

 ؛امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده  د(

 می تواند با رعایت شرایط این ماده ، تغییررشته یا گرایش دهد .برای یک بار تحصیلی ۀ در هر دوراً دانشجو صرف: تبصره 

  



 

 23تبصره الحاقی به تبصره ماده 

 .دوبار امکان پذیر میباشد و حداکثر رشته با تشخیص ستادبرای دانشجویان شاهد و ایثارگر تغییر 

 23تبصره الحاقی به ماده 

ه رشته دیگری خود را نداشته باشد می تواند ب یتوانایی ادامه تحصیل در رشته ،نشجویان شاهد و ایثارگری که به تشخیص کمیته منتخب ستاددا

سایر گروه شدر همان دوره و یا در  شی تغییر ر شد باید با  هد،ته دهای آزمای شجو با صیل دان شته منوط به تغییر محل تح صورتی که تغییر ر در 

شورای موارد خاص مرکزی م رح  شجو در  ست دان شجویان درخوا سازمان امور دان شاهد و ایثارگر  شجویان  تایید و معرفی اداره کل امور دان

 .دوش

، از غیر دولتی به دولتی، از شبانه به روزانه ، از غیر حضوری به نیمه حضوری  تغییر رشته از دوره های پایین به دوره های باالتر -24ماده 

 و حضوری ممنوع است ولی بر عکس آن مجاز است . 

دانشااجویی که پذیرش وی در دوره از طریق بدون آزمون می باشااد به رشااته هایی که پذیرش در آنها از طریق آزمون  ۀتغییر رشاات تبصییره .

 سراسری صورت گرفته باشد ، ممنوع است .

 23 هکارشناسی ناپیوسته ممنوع است ، اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده در مادۀ تغییر رشته دانشجو در دور -25ماده 

 امکان پذیر است.

 25تبصره الحاقی به ماده 

 .تغییر گرایش دانشجویان شاهد و ایثارگر مق ع کارشناسی ناپیوسته با تشخیص کمیته منتخب ستاد و برای یکبار انجام میگیرد

سسات ؤشناسی دانشگاهها و ممیهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کار ۀمیهمانی و انتقال دانشجو م ابق آیین نام -26ماده 

 وزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب وزارت انجام می شود .آم

 26الحاقی به ماده  1تبصره 

صوبه شاهد و ایثارگر م ابق آیین نامه نقل و انتقاالت م شجویان  صیلی با انتقال دان سال تح شی موظفند در هر نیم سات آموز س شگاه ها و مو  دان

بهره مندی دانشجویان شاهد و ایثارگر از آیین نامه مذکور مانعی برای استفاده از مهمانی و انتقال از  .موافقت نمایند ،شورای طرح و برنامه شاهد

 باشدکارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی نمی،های کاردانینامه مهمانی و انتقال دانشجویان دورهطریق آیین

شرایط )موضوع مواد انتقال توا – 27ماده  صورت احراز  شته یا گرایش در  شگاههای 28،27،26،25م با تغییر ر ( و با کسب موافقت دان

   و مقصد ، فقط  برای یک بار امکانپذیر است . أمبد

شد – 28ماده  سی گذرانده  سازی و پذیرش واحد های در شی ۀ معادل  شورای آموز صوب  ستورالعمل اجرایی م ساس د شجو یر ا دان

 دانشگاه امکان پذیر است .

 شود .واحد از دروس معادل سازی شده ، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می 20تا  12به ازای هر  .1تبصره 

 در کنکور شرکت کرده و پذیرفته شده اند.است که مجددا  این تبصره شامل دانشجویانییادآوری: 

 شیوه های آموزشی هم عرض زیر صورت می گیرد : دراً معادل سازی دروس صرف .2تبصره 

 ؛ واحد های گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری ، نیمه حضوری یا غیر حضوریالف(  

 ؛ب( نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیر حضوری 



 ؛ ج( غیر حضوری به غیر حضوری
 

 :  شیوه نامۀ اجرایی

شود که الف :  سازی  شدبا دروس رشته یا گرایش  -1دروسی می تواند معادل  شته با شترار محتوایی دا معادل نمرات دروس  -2 جدید ا

 نباشد . 12سازی شده کمتر از 

قبلی  گرایش تهرش -2باشد. شده ذرانده در دانشگاه سیستان و بلوچستان گ -1در صورتی قابل ت بیق است که  12تا  10نمرات بین : 1تبصره 

 و فعلی یکسان باشد.

صره  شته گرایش آنها تغییر نکند تمامی ن :2تب صورتی که ر شوند ، در  شگاه منتقل می  شگاه دیگری به این دان شجویانی که از دان رات مدان

 در کارنامه آنها در این دانشگاه ثبت شود . ") ردی و قبولی ( عینا اخذ شده در دانشگاه مبدأ

ابل قغیرتابعه وزارتین،  کاربردی، دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه های-های غیر انتفاعی، علمیدروس گذرانده شده در دانشگاه .3تبصره 

 .  معادل سازی نیست

واحد درسی باشد حق استفاده از تسهیالت بدون  50شته یا گرایش بیش از ب: چنانچه واحدهای معادل سازی شده ی دانشجو هنگام تغییر ر

آزمون مصرح در آئین نامه ی استعدادهای درخشان را نخواهد داشت . لذا براساس معدل پایان نیمسال ششم ، به سازمان سنجش و آموزش 

 شود. کشور معرفی نخواهد شد ودر پایان دوره هم دانش آموخته ی رتبه ی اول تلقی نمی

 28به ماده الحاقی تبصره 

 .گیردانجام می 26و  ،25 ،22م با تغییر رشته یا گرایش برای دانشجویان شاهد و ایثارگر م ابق با تبصره های الحاقی به مواد أانتقال تو

  28تبصره الحاقی به ماده

قصد با تغییر رشته توسط دانشگاه م مأتوانتقال و انتقالی  ،و باالتر دانشجوی شاهد و ایثارگر مهمانی 10دروس قابل ت بیق با نمره  یپذیرش کلیه

 .(دروس درصالحیت گروه آموزشی دانشگاه مقصد می باشد تشخیص قابل ت بیق بودن) .الزامی است

شتن میانگینمالر دانش آموختگی برای دوره های  -29ماده  سته دا سته و ناپیو سی پیو شنا در پایان دوره  12کل حداقل  کاردانی،کار

 است .

صره  سی آن دوره کمتر از : تب شجویی پس ازگذراندن تمام واحد های در سقف  12چنانچه میانگین کل دان سال با رعایت  شد تنها یک نیم با

شود تا سنوات تحصیلی وی فرصت داده می  سهایی که با نمر20کثر با اخذ مجدد حدا مجاز  ست ، میانگین  12کمتر از ۀ واحد از در گذرانده ا

 برساند و مدرر تحصیلی دوره را دریافت کند در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود . 12کل دروس اخذ شده خود را به حداقل 

 29تبصره الحاقی به ماده 

واحد معدل کل خود را  30شود تا با گذراندن حداکثر دونیم سال فرصت داده می صورت تأیید کمیته منتخب به دانشجوی شاهد و ایثارگر رد

 .برساند 12حداقل به 

شجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دور -30ماده  صورتی که دان سی پیوسته حداقل  ۀدر  شامل حداکثر  واحد 68کارشنا درسی ) 

سایر دروس دوره ( را با نم10 شد ، در این  12قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی ۀ رواحد دروس عمومی و مابقی از  یا باالتر با

کاردانی همان رشته را دریافت کند . در غیر این صورت ، به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف ۀ صورت می تواند مدرر دور

 ی مبنی بر تعداد واحد های گذرانده شده داده خواهد شد .کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، فقط گواهۀ یا محروم از تحصیل در دور

را با  کاردانیۀ کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز دورۀ . در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دور1تبصره 

صدور مدرۀ نمر سی را مالر میانگین کل برای  شگاه درو صورت دان شد در این  ر کاردانی قرار می دهد که میانگین کل قبولی گذرانده با

 یا باالتر باشد . 12دانشجو در آن دروس ، 



صره صرف نظر از وجود دور .2تب شجو و  ضای دان شگاه  ۀصدور مدرر کاردانی حسب تقا شته یا مجری بودن دان صوب در آن ر کاردانی م

 محل تحصیل دانشجو انجام می گیرد .

 30تبصره الحاقی به ماده 

ص شاهد و ایثارگرِ یمیانگین نمرات واحدهای گذرانده ورتی کهدر  شجویان  صرف  دان صیلِ یامن سی  محروم از تح شنا و باالتر  10مق ع کار

تواند دروس گردد مبنای محاساابه معدل میکل اع ا میواحد درساای را گذرانده باشااد یک نیمسااال جهت جبران معدل ِ 70باشااد و حداقل 

 قرار بگیرد 12مجاز با نمره باالی  یگذرانده

 دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است .درس  ۀ تاریخ دانش آموختگی ، زمان ثبت آخرین نمر -31ماده 

 دانشااگاه اساات و نظارت بر اجرا وۀ مساالولیت حساان اجرای این آیین نامه و هر گونه پاسااخگویی قانونی مترتب بر آن بر عهد -32ماده 

 وزارت است .معاون آموزشی  ۀتفسیر مفاد آن بر عهد

شماره  34ماده و  33این آیین نامه در یک مقدمه و  -33ماده  سه  صره در جل شورای عالی برنامه  16/12/1393مورخ  859تب صویب  به ت

سال تحصیلی  شجویان ورودی  سید و برای دان شی ر شجویانی که در زمان ابالغ این آیین نامه  1393-94ریزی آموز و پس از آن و نیز تمام دان

ا آن لغو و ها و بخشنامه های مغایر ب نامهکه خللی در تحصیل ایشان ایجاد نکند الزم االجرا است و تمام آیین شاغل به تحصیل هستند به شرطی 

 شود . بالاثر اعالم می

شگاه مورخ  شیوه نامۀ اجرایی درشورای آموزشی دان شجویان ورودی  22/2/94این آیین نامه و  صویب رسید و برای دان به بعد الزم  93به ت

 االجرا می باشد.

 

 


