
 

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  كارداني و كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته هاي نامه آموزشي دوره آيين

 14/2/1376   مورخ399مصوب جلسه 

  

فهرست
ست رفه

و

7

8

يا

  أ ..............................................................................................
  ب .......................ها و موسسات آموزش عالي نامه ابالغ به دانشگاه

  ج ..............................................................................................مقدمه
  1............................................................................................تعاريف

يسي  شرايط ورود و نام-فصل اول   1..............................................ن
  1.............................................................................................شرايط ورود

  2..................................................................................................نويسي نام
  2...............................................................................مزمانمنع تحصيل ه

  2.............................................................. نظام آموزشي-فصل دوم 
  2................................................................................تعريف واحد درسي

  3...........................................................................................سال تحصيلي
  3.................................حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي

  3........................................................................................دروس انتخابي
  3..................................................................................ساعات حل تمرين

  3..................... واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل-فصل سوم 
  3..........................................................................................تعداد واحدها
  4.........................................................................................دروس پيشنياز

  4.................................................................................................طول دوره
  5........................................................ حضور و غياب-فصل چهارم 

  5........................................................................حضور در جلسات درس
  5.....................................................................................غيبت در امتحان

  5.......................................................... حذف و اضافه-فصل پنجم 
  5.......................... ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو-فصل ششم 

  5...................................................................................معيارهاي ارزيابي
  6............................................................................................درس ناتمام
  6............................................................................................اعالم نمرات

  6.......................................................................................ميانگين نمرات
  6...................................................................................نويسي مشروط نام

  7.......................................................................اخراج دانشجوي مشروط
  7.............................شمول آيين نامه به دوره كارشناسي ارشد پيوسته

  ................... مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل-فصل هفتم 
  7...................................................................................مرخصي تحصيلي
  8.................................................................................انصراف از تحصيل

  8مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت
  ........................................................................ انتقال-فصل هشتم 

  8..........................................................................................تعريف انتقال
  9......................................................انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي

  9..............................................تقال دانشجويان ايراني خارج از كشوران
  10....................................................... دانشجوي مهمان-فصل نهم 

  10............................................................... تغيير رشته-فصل دهم 
  11..........................................................................تغيير رشته اضطراري

زدهم    12................................... پذيرش واحدهاي درسي-فصل 
  12............................................. فراغت از تحصيل-فصل دوازدهم 

  
  

    أ   
   



 

  ها و موسسات آموزش عالي نامه ابالغ به دانشگاه
  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته نامه آموزشي دوره آيين

  14/2/1376 مورخ  399مصوب جلسه 

 شـوراي عـالي     339 الي   316ها كه در جلسات      هنام هاي كارداني و كارشناسي پيشنهادي كميسيون تدوين آيين        نامه آموزشي دوره   آيين
در 14/2/1376 ريزي مـورخ   برنامه ريزي مورد بررسي و تصويب قرار گرفته بود در سيصد و سي و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه                  

  . تبصره به تصويب نهايي رسيد48 ماده و 66 فصل، 12

شـوند    و بعد ورود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي         1376-77ي  نامه براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيل          اين آيين 
  .شود هاي مغاير با آن براي اين دسته از دانشجويان لغو مي ها و بخشنامه نامه االجرا است و از اين تاريخ به بعد كليه آيين الزم

هاي كارداني و    نامه آموزشي دوره   رد آيين  در مو  14/2/1376ريزي مورخ    نهمين جلسه شوراي عالي برنامه     سي و  رأي صادره سيصد و   
  .شود كارشناسي صحيح است، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و همه واحدهاي مجري، براي اجرا ابالغ مي

  
  دكتر محمد رضا هاشمي گلپايگاني

  وزير فرهنگ و آموزش عالي
  ريزي و رييس شوراي عالي برنامه

  
   آموزش عاليمعاونت آموزشي وزارت فرهنگ و: رونوشت

  معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي : رونوشت

  
  .خواهشمند است به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وواحدهاي مجري ابالغ نماييد

  
  ينيئدكتر سيد محمد كاظم نا
  ريزي دبير شوراي عالي برنامه

    ب   
   



 

  هاي نامه آموزشي دوره آيين
  كارشناسي پيوستهكارداني، كارشناسي ناپيوسته و 

  

  مقدمه
نشـريه  (ريزي   شوراي عالي برنامه1369ماه  كارشناسي مصوب اسفند نامه آموزشي دوره هاي كارداني و  سال از اجراي آيين6بيش از   

  .و اين مدت، فرصت كافي بود تا نقاط ضعف و قوت آن بررسي و مورد توجه قرار گيرد. گذرد مي) 101

 اًها مأموريت يافت تا با استفاده از نظرات دانشـگاهها وكارشناسـان مسـايل آموزشـي خصوصـ       نامه ييناين اساس كميسيون تدوين آ     بر
اين . تجديدنظر و اشكاالت آن را برطرف نمايد       نامه مزبور را بررسي نموده برخي از مواد را اصالح و           ين آموزشي دانشگاهها، آيين   نمعاو

ريزي  ريزي پيشنهاد شد و شوراي عالي برنامه صويب نهايي به شوراي عالي برنامهنامه جديد تدوين و جهت ت      كار صورت گرفت و آيين    
ب نهايي رسانيد كـه بصـورت مـتن پيوسـت           ي به تصو  339 خود آن را بررسي و اصالح و سپس در جلسه            339 الي   316طي جلسات   

  .شود جهت اجرا ابالغ مي

 آموزش عالي در مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسـي           نامه، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشي مصوب حاكم بر         اين آيين 
  .پيوسته است كه با هدف ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي آموزشي دانشگاهها و به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي تدوين يافته است

و . بيني شده است نامه، پيش  كه در آيينلكن آنچه در نيل به اين هدفها اهميت بسيار دارد، نحوه اجرا و بكار بستن دقيق ضوابطي است            
  .دانشجويان متعهد حاصل خواهد شد دانشگاهها، و همكاري استادان و اين مقصود فقط با هماهنگي مسؤوالن اجرايي و

  .رسد تبيين اين موضوع، تذكر چند نكته ضروري به نظر مي توجيه و هماهنگي و بااميد تحقق اين همكاري و

گيري برعهده شوراي آموزشي دانشگاه      آنجا كه ساكت است تصميم    .  تنها به ذكر اصول اكتفا شده است       نامه، ـ در اين آيين   1
نامه، مجاز نيست واگر ابهامي در عبارت مشاهده شـود رفـع             مربوط است لكن تغيير اصول و يا تفسيري مغاير با اصول آيين           

  .زي استري هاي شوراي عالي برنامه نامه آن برعهده كميسسيون تدوين آيين

هـاي دانشـگاهي،     نامه برعهده دستگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دانشـگاهها، مجتمـع             ـ مسؤوليت اجراي اين آيين    2
 و ديگر انواع واحدهاي آموزش عالي وابسته و تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عـالي، وزارت                 ها  مركز آموزش عالي، دانشكده   

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است

هـر عملـي كـه      . نامـه هسـتند     اجراي اين آيين   م به رعايت و   مسؤوالن اجرايي، اساتيد راهنما، مدرسان و دانشجويان، ملز       ـ  3
نامه در جايي صورت گيرد از درجه اعتبار ساقط است و آن عمل به هيچ وجه در جاي ديگـر قابـل اسـتناد                         خالف اين آيين  

  .نخواهد بود

نويسـي در نخسـتين      نامه آشنا سازند و به هنگام نام       ا از آغاز تحصيل با مواد اين آيين       ـ الزم است دانشگاهها، دانشجويان ر     4
  .نيمسال تحصيلي و ابتداي هر سال تحصيلي، اهم مواد آن را در اختيار دانشجويان قرار دهند

نامـه   ا اصول اين آيين   ـ دانشگاهها موظفند باتعيين استاد راهنما، دانشجويان را درانتخاب واحدهاي درسي و آشنايي كامل ب              5
و اسـتادان  . و ترتيبي برقرار سازند كه انتخاب درس دانشجويان با مشورت و تاييد استاد راهنمـا صـورت گيـرد        . ياري دهند 

راهنما موظف باشند هر نكته اي را كه در بهبود وضع تحصيلي و كشف ذوق علمي دانشجويان مؤثر است به آنان يـادآوري                       
  .نمايند

    ج   
   



 

شگاهها بايد نهايت دقت و توجه را در تصحيح اوراق امتحاني دانشجويان مبذول دارند و در مهلـت مقـرر در                     ـ استادان دان  6
چه بي توجهي به اين مهم، بخش قابـل تـوجهي از            . نامه، نمرات نهايي امتحانات دانشجويان را به آموزش تحويل نمايند          آيين
  . حقوق دانشجويان خواهد شد موجب تضييعنامه آموزشي را معطل گذاشته احتماالً آيين

ريزي، ريز مواد و     هاي آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه      ـ چنانچه استادان محترم و مسؤوالن آموزشي آگاهند در برنامه         7
خـانواده از يـك يـا چنـد          محتواي بسياري از دروس پايه و بعضي از دروس اصلي براي چندين رشته يا گرايش تحصيلي هم                

يوتر و پهاي فني و مهندسي، رياضي، فيزك، كام  كه براي تمام رشته2 و 1مثل محتواي رياضي  .استگروه آموزشي مشترك    
آمار يكسان است، الزم است مسؤوالن آموزشي دانشگاهها با مشورت بخش كامپيوتر بـه ايـن دروس مشـترك كـد واحـد                       

كانات آموزشي به نحو بهتر، بيشتر و به طـور          اختصاص دهند و دانشجويان را به طور مساوي دركالسها تقسيم نمايند تا از ام             
  .بهينه استفاده شود

باشـد و هـيچ      ريـزي مـي    هاي آموزشي مصوب شوراي عـالي برنامـه        ـ كليه دانشگاهها ملزم به اجراي دقيق و كامل برنامه         8
روههاي آموزشي در   چنانچه استادان و گ   . تغييري در عنوانها، تعداد و محتواي دروس و تغيير در دروس پيشنياز مجاز نيست             

  .ريزي پيشنهاد نمايند اين گونه موارد نظري داشته باشند، مي توانند نظر خود را در اين زمينه به شوراي عالي برنامه

ـ درحاليكه نياز كشور به نيروي انساني متخصص و آزموده بسيار زياد ولي امكانات آموزش عالي در كشور محدود اسـت،                     9
از امكانات آموزشي حداكثر استفاده را به عمل آورند تا بياري خداوند متعـال در آينـده شـاهد                   برعهده دانشگاهها است كه     

  .شكوفايي فرهنگ و رشد كيفي آموزش عالي در سطح كشور اسالمي خود باشيم

  
از لحاظ مقررات   نامه بسياري از مشكالت دانشگاهها       تصويب و ابالغ اين آيين     آموزش عالي اميدوار است با     در پايان وزارت فرهنگ و    

اندركاران آموزش عالي درخصوص نتـايج حاصـل از اجـراي ايـن              با اين اميد نظرات مجريان، استادان و دست       . آموزشي برطرف شود  
  .تواند در جريان تجديد نظرهاي بعدي، مورد استفاده و استناد قرار گيرد نامه، مي آيين

  
  

  دكتر سيد محمد رضا هاشمي گلپايگاني
  وزش عاليوزير فرهنگ وآم

  ريزي و رييس شوراي عالي برنامه

    د   
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  *تعاريف
  .نامه تعاريف زير پذيرفته شده است در اين آيين

 دولتـي و غيردولتـي،      ،به همه دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي اعم از آموزشي و پژوهشـي، روزانـه و شـبانه                 :ـ دانشگاه 1
  .شود گفته مي »  دانشگاه  «

مانند دانشكده علـوم، دانشـكده    . ك دانشگاه است كه در رده خاصي از علوم فعاليت دارد          دانشكده واحدي از ي    :ـ دانشكده 2
  .برق، دانشكده الهيات و نظاير آن

نـد رشـته    چگروه آموزشي واحدي از يك دانشكده يا يك دانشگاه است، كه در يـك رشـته خـاص يـا                      :ـ گروه آموزشي  3
  .اسالمي و نظاير آنمانند گروه رياضي، گروه معارف . متجانس فعاليت دارد

ريـزي اسـت كـه در وزارت      گانه شوراي عالي برنامـه     ريزي يكي از گروههاي نه     منظور از گروه برنامه    :ريزي ـ گروه برنامه  4
  .آموزش عالي استقرار دارند فرهنگ و

ـ                  :ـ گروه آزمايشي  5 ات منظور از گروه آزمايشي يكي از گروههـاي آزمايشـي سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور در امتحان
  .كند هاي انتخابي به گروههاي خاص تقسيم مي سراسري دانشگاهها است، كه داوطلبان را برحسب رشته

ه شـده و در يـك رشـته خـاص           منظور از دوره در نظام آموزش عالي، مدت زماني است كه دانشجو وارد دانشـگا               :ـ دوره 6
  ...ني، دوره كارشناسي و مانند دوره كاردا. شود كند و در آن رشته فارغ التحصيل مي تحصيل مي

 است كه همه امور آموزشي مربـوط   يا دانشگاهداري در يك دانشكدها يك واحد ،ره آموزشادامنظور از  :ـ اداره آمـوزش  7
  .عهده دارد آوري نمرات و اعالم نتايج بر  جمع، انجام امتحانات،نويسي، انتخاب واحد به دانشجويان از قبيل نام

 در دانشـگاه بـر عهـده دارد اسـتاد ناميـده       را عملـي  يا رينظعلمي كه مسؤوليت تدريس دروس      هر عضو هيأت     :ـ استاد 8
  .شود مي

علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فنـي و مهندسـي، كشـاورزي،             (رشته يكي از شعب فرعي از گروههاي علمي          :ـ رشته 9
شخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل بـه        م  است كه از لحاظ موضوع كامالً     ) كاربردي-هنر، تربيت معلم و علمي    
 درصد كل واحدها در هر دو رشته تجاوز         30دروس مشترك در دو رشته متفاوت، نبايد از         . انجامد يك كارآيي مشخص مي   

  .كند

اخـتالف دروس در دو     . شـود  هريك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گـرايش ناميـده مـي                 :ـ گرايش 10
  . درصد كل واحدها بيشتر باشد30 درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از 7 يك رشته نبايد از گرايش از

  نويسي   شرايط ورود و نام-فصل اول
  شرايط ورود

هـاي دكتـري عمـومي       ، كارشناسـي ارشـد پيوسـته و دوره        )پيوسته و ناپيوسته  (هاي كارداني، كارشناسي      شرايط ورود در دوره    ـ1ماده  
  :هاي روزانه و شبانه به شرح زير است دندانپزشكي و دامپزشكي، اعم از دورهپزشكي، داروسازي، 

                                                 
نامه است  نريزي است بنابراين جزو الينفك اين آيي ربط رسيده است مورد تاييد شوراي عالي برنامه اين تعاريف كه عموماً به تصويب مراجع ذي *

  .و هر نوع تغيير يا تفسير مغاير با آن مجاز نيست
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ـ مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشـتن شـرايط عمـومي ورود بـه آمـوزش عـالي، برابـر                            1
  .مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي

توجـه بـه نظـام       بـا ( كشور، مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش         ـ داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج         2
ـ و  ) مطابق مصوبات شوراي عالي انقـالب فرهنگـي       (يا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي       ) جديد آموزش متوسطه   ا داشـتن   ي

 عـالي يـا      كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد به تأييد وزارت فرهنگ و آموزش           هگواهينامه دوره كارداني براي ورود به دور      
  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد

  .شدن در آزمون ورودي ـ پذيرفته3

 قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتـي كـه از طريـق                  و بطاـ سپردن تعهد خدمت براساس ضو     4
  .شود ربط صادر مي مراجع ذي

  نويسي  نام
نويسـي و انتخـاب واحـد        شـود، بـراي نـام      هايي كه توسط دانشگاه اعالم مي      دي، موظفند در مهلت   شدگان آزمون ورو    پذيرفته ـ2ماده  

عالم نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقـي خواهـد          انويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از         عدم مراجعه براي نام   . مراجعه نمايند 
  .شد

كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آمـوزش   نشگاه اعالم مي دانشجو موظف است در هر نيمسال، در زماني كه دا          ـ3ماده  
در .  موجه، در يك نيمسـال، بمنزلـه انصـراف از تحصـيل اسـت     ذرنويسي بدون اطالع و ع  عدم مراجعه دانشجو براي نام    . مراجعه كند 

ن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي       آولي   .ادامه تحصيل را در آن نيمسال ندارد       صورت تأخير و يا عذر موجه، حق انتخاب واحد و         
  .شود محسوب مي

 داليل مستند، به طور مكتوب در اولين ماه بعـد از آغـاز   با ،نويسي  دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از نام       ـ تبصره
  .ه اطالع دهدگاهر نيمسال تحصيلي، به اداره آموزش دانش

  منع تحصيل همزمان 
گرايش در يك يا چنـد  يك هر رشته بيش از در نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و  ر يك زمان حق نام دانشجو د  ـ4ماده  

هاي انتخابي به تشخيص كميسيون بررسي موارد خـاص          در صورت تخلف، از ادامه تحصيل در يكي از رشته          .دانشگاه را نخواهد داشت   
هاي مربوط بـه رشـته حـذف         د و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه         شو وزارت محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعالم مي        

  .ربط بپردازد اي تعيين شده به دانشگاه ذيه شده را مطابق تعرفه

  .، از شمول اين ماده مستثني هستند)ي درخشانهااستعداد( دانشجويان ممتاز ـ تبصره

ي هدايت استعدادهاي درخشـان در آمـوزش عـالي تعيـين و ابـالغ               تعريف دانشجوي ممتاز، و ضوابط اجرايي اين تبصره، توسط شورا         
  .شود مي

   نظام آموزشي -فصل دوم 
  تعريف واحد درسي 

  . آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي استـ5ماده 
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و در يك درس، بـه همـان   شود و قبولي يا عدم قبولي دانشج در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي        
  .درس محدود است

 يـا ( ساعت، كارگـاهي     34) ياآزمايشگاهي( ساعت، عملي    17هر واحد درس، مقدار با ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري               
 و) ييـا دوره تابسـتان  ( ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي   68) ا كار در عرصه   ي( ساعت، كارآموزي و كارورزي      51) عمليات ميداني 

ايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه متناسـب          ه  درمورد رشته . شود ريزي تدريس مي   طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه     
  .شود با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين مي

  سال تحصيلي 

  

  

 هفتـه و    17صيلي شامل   حهر نيمسال ت    هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و عنداللزوم يك دوره تابستاني است و               ـ6ماده  
  . هفته آموزش است6هر دوره تابستاني شامل 

  .شود  مدت امتحانات پاياني نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نميـ تبصره

  حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي
  .ريزي را اجرا نمايند ي عالي برنامههاي درسي مصوب شورا  تمام دانشگاهها موظفند برنامهـ7ماده 

انتخـاب منـابع     جا كردن ريز مواد و طـرح مطالـب جديـد در يـك درس و                ترتيب دروس با رعايت پيشنيازها، روش تدريس، و جابه        
  .برعهده دانشگاهها است

  دروس انتخابي 
بط بـا رشـته را تعيـين و بـه عنـوان دروس              توانند در هر رشته به تشخيص گروه مربوط تعدادي از دروس مرت             دانشگاهها مي  ـ8ماده  

  .مشروط بر آنكه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نكند. انتخابي به دانشجويان ارايه دهند

ساعات حل تمرين
 سـاعت،   20هـاي كارشناسـي، تـا        توانند، در صورت لزوم، به تشـخيص گـروه آموزشـي، درهـر رشـته از دوره                  دانشگاهها مي  ـ9ماده  

  . ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته، در طول دوره بيفزايند10هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا  ردورهد

   واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل -فصل سوم 
تعداد واحدها

  :هاي تحصيلي به شرح زير است  تعداد واحدهاي درسي الزم براي گذراندن هريك از دورهـ10ماده 

  .واحد72 تا 68 بين :ي كاردانيها دوره
  . واحد135 تا 130: هاي فني و مهندسي هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته دوره
  . واحد140 تا 130: هاي كارشناسي پيوسته فني و مهندسي دوره
  . واحد70 تا 67: هاي كارشناسي ناپيوسته دوره
  . واحد182 تا 172: هاي كارشناسي ارشد پيوسته دوره

  . واحد درسي را انتخاب كند20 و حداكثر 12تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل   هر دانشجو ميـ11ماده 
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  . واحد معاف است12 در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل ـ1تبصره 

 دانشـگاه و تأييـد اسـتاد مربـوط،      در صورتيكه دانشجو براي فراغت ازتحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد، با نظـر         ـ2تبصره  
  .اندرتواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذ مي

 24تواند با نظر دانشگاه درنيمسال بعد حـداكثر تـا     باشد مي 17دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل           اگر ـ3تبصره  
  .واحد درسي را انتخاب كند

 واحد باقي داشته باشد، حتي اگر مشروط باشد، با نظر دانشـگاه،             24مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر          در   ـ4تبصره  
  .مانده را در يك نيمسال انتخاب كند تواند تمامي واحدهاي باقي مي

  . واحد درسي است6ر ثحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكا تعداد وـ5تبصره 

  دروس پيشنياز 
هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشـد پيوسـته    شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در دوره  آن دسته ازپذيرفته   ـ12ه  ماد

هاي تحصيلي كه نمره خام امتحان آنها، در آزمون ورودي، در يك يا چند درس، به تشخيص شوراي آموزشـي دانشـگاه                       در همه رشته  
كند به عنوان دروس جبراني يا       اشد، موظفند حسب نياز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي           پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر ب      

  .عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند) پيشنياز دانشگاهي(

آموزشـي   تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه، و زمان تدريس دروس پيشـنياز دانشـگاهي برعهـده شـوراي                       ـ1تبصره  
  .دانشگاه پذيرنده است

شدگان مشـتمل بـر نمـره         سازمان سنجش آموزش كشور، موظف است پس از اعالم نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته              ـ2تبصره  
  .ربط قرار دهد خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذي

ي اجراي آنها در دانشگاهها، از هر حيث، مانند دروس دانشـگاهي و تـابع مقـررات                  ارائه دروس پيشنياز دانشگاهي و چگونگ      ـ3تبصره  
  .آموزش عالي است

نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنـين در ميـانگين كـل نمـرات دانشـجو، محاسـبه                           
  .شود و در مشروطي، قبولي يا ردي دانشجو نيز تأثير دارد مي

 واحد از دروس پيشنياز دانشگاهي را گذارنده باشـند، يـك نيمسـال              8 به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل          ـ4تبصره  
  .شود تحصيلي افزوده مي

  طول دوره
ل  سـا  6هاي كارشناسـي پيوسـته        سال و در دوره    3هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته        حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره      ـ13ماده  
در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيـت بگذرانـد از دانشـگاه مربـوط اخـراج                  . است
  .شود مي
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   حضور و غياب -فصل چهارم 
  حضور در جلسات درس

چهار ( 17/4س نبايد از    حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر در                  ـ14ماده  
  .شود در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي. مجموع ساعات آن درس تجاوز كند) هفدهم

 باشد ولي غيبت او موجـه تشـخيص داده شـود، آن    )چهار هفدهم(  17/4 در صورتيكه غيبت دانشجو در هر درس بيش از   ـ1تبصره  
ولي نيمسال مذكور بـه عنـوان       .  واحد در طول نيمسال براي وي الزامي نيست        12حد نصاب   در اين حال رعايت     . شود درس حذف مي  

  .شود يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي

 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                         ـ2تبصره  
  .شود غيبت مجاز دانشجو محسوب مي) فدهمچهار ه(  17/4

  غيبت در امتحان
موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجـه در امتحـان هـر                          غيبت غير  ـ15ماده  

  .گردد درس موجب حذف آن درس مي

اي آموزشي دانشـگاه يـا كميتـه منتخـب آن شـورا             بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان برعهده شور           تشخيص موجه  ـ16ماده  
  .است

   حذف و اضافه-فصل پنجم 
 كمتر از دو هفته، پس از شروع نيمسال تحصيلي حـداكثر دو درس              يتواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در مهلت         دانشجو مي  ـ17ماده  

جا نمايد، مشـروط بـر آنكـه تعـداد           درس ديگر جابه  ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف يا دو درس انتخابي خود را با دو                  
  .واحدهاي انتخابي وي از حدمقرر تجاوز نكند

 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تأييـد                 5تواند تا     در صورت اضطرار، دانشجو مي     ـ18ماده  
مجموع سـاعات آن    ) چهار هفدهم (  17/4 دانشجو در آن درس بيش از         غيبت گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر آنكه اوالً        

  . واحد كمتر نشود12، تعداد واحدهاي باقيمانده وي از درس نباشد و ثانياً

 حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال، تنها درصورتي مجاز است كـه بنابـه تشـخيص شـوراي آموزشـي دانشـگاه،                         ـ19ماده  
در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد            . دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد        

  .شد

  فت تحصيلي دانشجو ارزيابي پيشر-فصل ششم 
  يارهاي ارزيابيمع

 اساس ميزان حضور و فعاليت در كالس، انجام تكاليف درسـي و نتـايج امتحانـات             ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر       ـ20ماده  
  .گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است  نيمسال و پايان نيمسال صورت ميبين

  .ي هر درس الزامي است برگزاري امتحان پايان نيمسال براتبصره ـ
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 معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صـورت عـددي بـين صـفر تـا                          ـ21ماده  
  .شود بيست تعيين مي

بـه  دانشجويي كه در هريك از دروس الزامي مردود شود، در اولين فرصت، ملزم      . است 10 حداقل نمره قبولي در هر درس        ـ22ماده  
  . شود با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي. تكرار آن است

درس   تواند از جدول دروس انتخابي در برنامه مصوب،  اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شد، به جاي آن درس مي            ـ تبصره
  .ديگري را انتخاب كند

  د

  

رس ناتمام
 نمره تمرين دبيري، كارآموزي و كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصـه و دروسـي كـه در برنامـه                     ، در موارد استثنايي   ـ23ماده  

اد و تأييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طـول يـك     تشود، درصورتي كه به تشخيص اس      آموزشي مصوب، توأم با پروژه ارائه مي      
  .نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد. گردد  ناتمام تلقي مي،ر نباشدنيمسال تحصيلي ميس

  اعالم نمرات
 روز پـس از برگـزاري امتحـان آن درس بـه اداره              10 استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حـداكثر ظـرف               ـ24ماده  

  .آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد

ربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حـداكثر تـا دو هفتـه پـس از                     اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذي       ـ25ماده  
 بـه آمـوزش كـل دانشـگاه          برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمـالي،                

  .تسليم نمايد

  .س از اعالم به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است نمره پـ تبصره

  ميانگين نمرات
در پايان و  در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال              ـ 26ماده  

  .شود دوره تحصيلي، ميانگين كل نمرات دانشجو، محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي

 در تمـام  اضـربه  شود و مجموع حاصل   براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي              ـ 1تبصره  
  .شود بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي) اعم از ردي يا قبولي(دروسي كه دانشجو براي آن نمره گرفته است 

ـ 2تبصره   گذرانـد، تنهـا    نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي. شود سال تحصيلي محسوب نمي دوره تابستاني، به عنوان نيم ـ
 واحـد انتخـاب     12به همين نحو نمرات دانشجو، در نيمسـالي كـه الزامـأ كمتـر از                . شود در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي      

شود، ولي آن نيمسال جزو       ميانگين كل او محاسبه مي     درابستاني  ست نيز مانند دروس ت     ا كند، و كسر بودن واحدها خارج از اراده او         مي
  .حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد

نويسي مشروط نام
نويسي دانشجو در نيمسـال    باشد، در غير اين صورت، نام   12 ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از            ـ27ماده  

  .خواهد بودبعد، به صورت مشروط 
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و يـك نسـخه از آن را در پرونـده           .  اطالع دهد   هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي، كتباً              ـ تبصره
با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطالعي دانشجو از اين امر، مـانعي در اجـراي                         . دانشجو ضبط نمايد  

  .هد بودمقررات نخوا

 واحد درسي در 14كند، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از            نويسي مي   دانشجويي كه به صورت مشروط نام      ـ28ماده  
  .آن نيمسال را ندارد

  اخراج دانشجوي مشروط
 نيمسال  4ا  يل متوالي   هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در سه نيمسا          درصورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره       ـ29ماده  

 باشـد در هـر      12هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي، اعـم از متـوالي يـا متنـاوب، كمتـر از                      متناوب و در دوره   
  .شود اي كه باشد، از ادامه تحصيل محروم مي مرحله

مه تحصيل در دوره كارشناسي محروم يا منصـرف         شدن يا به هر دليل ديگر از ادا         دانشجوئي كه به علت مشروط     ـ)اصالحي( 30ماده  
  .تواند مدرك كارداني در همان رشته دريافت كند  واحد درسي را با نمره قبولي گذرانده باشد مي70شود در صورتي كه حداقل  مي

 مجـري    صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرفنظر از وجود دوره كارداني مصـوب در آن رشـته يـا                    ـ)اصالحي(تبصره  
  .گيرد بودن دانشگاه صادركننده مدرك كارداني صورت مي

لغو تعهـداتي كـه در       شود، در صورت انجام يا     شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم مي          دانشجويي كه به دليل مشروط     ـ31ماده  
بولي در رشته مورد عالقـه      و در صورت ق   . دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد، در آزمون سراسري شركت كند             

  .خود ادامه تحصيل دهد

ي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضـوابط ايـن                     يتواند، واحدها  دانشگاه پذيرنده مي  
  .ذيردپيين نامه بعضي يا تمام آنها را بآ

  شمول آيين نامه به دوره كارشناسي ارشد پيوسته 
تـابع  ) 140 تا 135( دانشجوي دوره كارشناسي ارشد پيوسته، در طول تحصيل تا سقف واحدهاي قابل قبول دوره كارشناسي          ـ32ماده  

انـد تـابع    نامه كه در برنامه مصوب با عالمـت سـتاره مشـخص شـده        نامه است و در دورس تخصصي، پروژه و پايان         مقررات اين آيين  
  .هد بودنامه كارشناسي ارشد ناپيوسته خوا آيين

   مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل-فصل هفتم 
  مرخصي تحصيلي

 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي        2هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي        تواند در هريك از دوره      دانشجو مي  ـ33ماده  
  .استفاده كند

  .شود ر هر دوره محسوب مي مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو دـ تبصره

نويسي هر نيمسال، توسط دانشجو بـه اداره          تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام              ـ34ماده  
  .دانشگاه تسليم گردد آموزش دانشكده يا
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نويسي، موافقت يا عـدم موافقـت        هلت نام اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام م                   ـ تبصره
  . به وي ابالغ نمايددرخواست دانشجو را كتباً

  انصراف از تحصيل
شـود و دانشـجوي منصـرف از          ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مـي               ـ35ماده  

  .تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد

داند، بايد داليل آن را حـداقل يـك مـاه قبـل از پايـان همـان                   ه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي        در موارد استثنايي، ك    ـ تبصره
 آن نيمسال جـزو مرخصـي تحصـيلي دانشـجو           ،بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه     درصورت تأييد موجه  . نيمسال به دانشگاه ارائه دهد    

  .شود محسوب مي

 بـه اداره آمـوزش دانشـگاه تسـليم          اً بايد درخواست انصراف خود را شخصـ       ود، دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف ش       ـ36ماده  
پـس از  . اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي انصراف خـود را پـس بگيـرد     . نمايد

  .ره را نداردوامه تحصيل در آن دشود و دانشجو پس از آن، حق اد انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي

  . دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، عمل كندـ 1تبصره 

  . تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري براساس ضوابط مربوط استـ2تبصره 

  ي بورسيه و همسر كاركنان دولتمرخصي تحصيلي همسر دانشجو
 دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه، بـه عنـوان همـراه، بـه خـارج از                           ـ37ماده  

 از ميـزان    تواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه، عالوه بر استفاده                 شود، مي  كشور اعزام مي  
  .مند گردد  سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره4اقي در طول دوره تحصيلي، تا قمرخصي استح

   انتقال -فصل هشتم 
  تعريف انتقال 

  . است انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيليـ38ماده 

  : انتقال دانشجو به هريك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زيرـ39ماده 

شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجـع قـانوني، بـه عنـوان كفيـل       ـ شهادت، فوت يا معلول    1
  .خانواده شناخته شود

  .الي پزشكي به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشدـ معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي ع2

  .ربط به تأييد مراجع ذي. ـ ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد3

  .يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد  هرـ1تبصره 

و اگر شـغل همسـر آزاد اسـت گـواهي اشـتغال و              .  براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است           ـ2تبصره  
  .سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد
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تر در تهران باشـد و شـوهر او نيـز در            دهد، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دخ       در موارد استثنايي كه دانشگاه تشخيص مي       ـ3تبصره  
تواند به تهران منتقـل   موجود نباشد، شوهر او مي) محل تحصيل شوهر(شهرستان، دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان   

  .شود

اي در معاونـت     تـه  به منظور توزيع دانشجويان انتقالي به تهران و جلوگيري از سرگرداني آنان در تعيين محل تحصـيل، كمي                  ـ4تبصره  
اين كميته  . شود دانشجويي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نام كميته انتقال تشكيل مي                  

تواند براي پذيرش دانشجوي انتقالي در هريك از دانشگاههاي تهران سهميه تعيين كـرده و دانشـجويان انتقـالي را مطـابق سـهميه                         مي
  .ندجايايي ك

 انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكـديگر، در يـك رشـته و در                  ـ40ماده  
  .يك مقطع، به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد، بالمانع است

و از دانشـگاههاي    ) اعم از روزانـه و شـبانه      (ههاي حضوري   هاي شبانه به روزانه، از دانشگاه پيام نور به دانشگا           انتقال از دوره   ـ 41ماده  
  .غيردولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن، با موافقت مبدأ و مقصد، بالمانع است

  انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي 
و ايـن ضـوابط توسـط       . گيرد ويژه، صورت مي   انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيات علمي به محل اشتغال آنها طبق ضوابط               ـ42ماده  

  .شود تدوين و ابالغ مي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و

  انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور 
 داخـل مطـابق      انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خـارج از كشـور بـه دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالي                       ـ43ماده  
  )3ضميمه . (ريزي تصويب و ابالغ شده است  شوراي عالي برنامه28/3/1374 مورخ 229گيرد كه در جلسه  اي صورت مي نامه آيين

 هفته قبل از شروع نيمسال تحصـيلي بـه اداره   6 دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را با ذكر مورد، حداقل    ـ 44ماده  
  .ه مبدأ تسليم نمايدآموزش دانشگا

 دانشگاه مبدأ درصورت موافقت با انتقال، موظف است حداكثر، ظرف يك هفته، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و                    ـ 45ماده  
نويسـي، نظـر خـود را بـه           دانشگاه مقصد مكلف است، حداقل دو هفته قبل از شروع نام            و .ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد       

  .گاه مبدأ اعالم نمايددانش

 در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو بـا دانشـگاه مبـدأ                         ـ تبصره
  .شود قطع مي

د و پـذيرفتن  شـو   و يـا بـاالتر اسـت پذيرفتـه مـي         12 درصورت انتقال فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها            ـ46ماده  
در هر حال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشـجوي انتقـالي           .  است، برعهده دانشگاه مقصد است     12واحدهايي كه نمره آنها كمتر از       

  .در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد

 اً دانشگاه مبدأ اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عين                  تمام نمرات درسي دانشجو در     ـ تبصره
  .شود در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده، فقط در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي

 در آن مـدرك، تعـداد واحـدهاي         و. شـود   مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسـط دانشـگاه مقصـد صـادر مـي                ـ47ماده  
شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههاي مبدأ و مقصد، با ذكر ميـانگين نمـرات آنهـا و سـوابق تحصـيلي دانشـجو قيـد                            گذرانده

  .شود مي
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  . انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز استـ48ماده 

   دانشجوي مهمان -فصل نهم 
توانـد بـا موافقـت دانشـگاههاي مبـدأ و        در مواردي كه دانشجو به طور موقت، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي  ـ49ه  ماد

  .مقصد، به عنوان دانشجوي مهمان، به طور موقت، براي مدت معين، محل تحصيل خود را تغيير دهد

كه، دانشجو حداقل يك نيمسـال تحصـيلي خـود را در دانشـگاه             مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه، مشروط بر اين است            ـ50ماده  
  .مبدأ گذرانده باشد

نظر دانشگاه مبدأ و موافقـت        مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تك درس با                 ـ51ماده  
  .دانشگاه مقصد بالمانع است

 نيمسال در دوره كارداني، يا دو نيمسال در دوره كارشناسي، در يك دانشـگاه،               يكتواند حداكثر     هر دانشجو در هر رشته مي      ـ52ماده  
چه به صورت تمام (در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت مهمان             . به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصيل كند        

  .ل واحدهاي دوره تجاوز كند درصد ك40در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، از ) وقت و چه به صورت تك درس

اطالع گروه آموزشي دانشگاه مبـدأ و طبـق     انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت، بايد با   ـ تبصره
  .شرايط دانشگاه مقصد باشد

و نمـرات  . شـود  اه مبدأ ثبـت مـي   در كارنامه او در دانشگاًگذراند، عين  واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه ميـ53ماده  
  .آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد

  .شود  مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر ميـ54ماده 

   تغيير رشته-فصل دهم 
تواند، با داشـتن شـرايط زيـر و موافقـت گـروه آموزشـي                ي مي  دانشجو در طول دوران تحصيل درمقطع كارداني و كارشناس         ـ55ماده  
  :ربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آزمايشي و همان دانشگاه تغيير رشته دهد ذي

  .ـ ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد1

  .د واحدهاي دوره را گذرانده باش3/2 و حداكثر 6/1ـ حداقل 2

ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضـا در همـان سـال                 ـ نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين        3
  .كمتر نباشد

  .توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد ـ با4

ه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليـه شـرايط ايـن مـاده و اعـالم موافقـت                       تغيير رشته دانشجوياني ك    ـ1تبصره  
  .ربط امكان پذير است دستگاه اجرايي ذي

بيني شده است، موكول به اجـراي شـرايط مربـوط            هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش          تغيير رشته به رشته    ـ2تبصره  
  .است

  .تواند تغيير رشته دهد يك از مقاطع تحصيلي، تنها يك بار مي دانشجو در هرـ3تبصره 
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تـر،   در غير اين صـورت، فقـط از مقطـع بـاالتر بـه مقطـع پـايين               . گيرد  تغيير رشته درمقاطع تحصيلي هم سطح، صورت مي        ـ56ماده  
  .پذير است امكان

نويسـي كنـد و پـس از         صت در رشته جديد نام     درصورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فر            ـ57ماده  
  .نويسي، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد نام

شـود و حـق تغييـر        نويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي                اقدام نكردن دانشجو به نام     ـ تبصره
  .شود رشته تا پايان دوره از وي سلب مي

شـود و فقـط    سـازي مـي   سي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديـد بررسـي و معـادل                  درو ـ58ماده  
شود كه به تشخيص گروه آموزشي، بادروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمـره هـر يـك از                  دروسي از وي پذيرفته مي    

  . كمتر نباشد12آن دروس نيز از 

شـود، ولـي نمـرات دروس        ه شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مـي                دروس پذيرفت  ـ1تبصره  
در اين حال، چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشـده          . ماند پذيرفته نشده، بدون احتساب در ميانگين، در كارنامه دانشجو باقي مي          

  .شود  مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي به عنوان يك نيمسالاً باشد، جمع12او كمتر از 

 درصورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو، درحدي باشد كه امكان گذرانـدن واحـدهاي موردنيـاز رشـته            ـ2تبصره  
  .شود جديد را در طول مدت مجاز تحصيل، از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي

  طراريتغيير رشته اض
اي گردد كـه توانـايي ادامـه          چنانچه دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دردوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه             ـ59ماده  

تواند با رعايـت سـاير    گيري از كارآيي حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، مي تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره   
 متناسب با رشته خود در همان گروه آزمايشي كه از لحـاظ نمـره آزمـون ورودي نزديكتـرين نمـره را دارد،                        مقررات به رشته ديگري   

  . معاف خواهد بود57و ماده ) 1باستثناي بند (55 در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده . تغيير رشته دهد

هاي گروه آزمايشي مربوط را  انايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته در مواردي كه دانشجو به داليل نقص عضو و بيماري، تو         ـ تبصره
اي در گـروه آزمايشـي       نداشته باشد، كميسيون آموزشي دانشگاه پس از بررسي كامل مسأله، نسبت به تغيير رشته دانشجو بـه رشـته                  

  .گيرد ديگر تصميم مي

هاي كارشناسي ارشد پيوسته، كـه بـه         ازي و دامپزشكي يا دوره     دانشجويان دوره دكتري پزشكي عمومي، دندانپزشكي، داروس       ـ 60ماده  
اند، درصورتي كه حداقل واحدهاي معادل دوره كارداني يا كارشناسي را گذرانده باشـند، بـا    داليلي از تحصيل در دوره مربوط منع شده   

هـاي گـروه پزشـكي يـا يكـي از            از رشـته  توانند بـه يكـي       اند، مي  تصويب شوراي آموزشي دانشگاه و با احتساب واحدهايي كه گذرانده         
هاي مرتبط با آن در گروه ديگر، درمقاطع كارداني يا كارشناسي، تغيير رشته دهند و پس از تطبيق واحـدهاي گذرانـده شـده، در          رشته

  .رشته جديد، به ادامه تحصيل بپردازند

گونه دانشجويان باشد، شوراي آموزشي دانشگاه نظر خود          درصورتي كه دانشگاه مبدأ، فاقد رشته متناسب براي تغيير رشته اين           ـ تبصره
را داير بر تغيير رشته دانشجو، حسب مورد به معاونت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا معاونت آموزشي وزارت بهداشـت،                      

  .كند، تا دانشجو را در يكي از دانشگاههاي ديگر جايابي نمايند درمان و آموزش پزشكي اعالم مي

 هفته پـيش از شـروع نيمسـال تحصـيلي بـه اداره      6 متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه مدرك الزم، حداقل           ـ61ماده  
  .آموزش دانشگاه در محل تحصيل خود تسليم نمايد
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 جـاز كثر مـدت م    حدا ،گونه دانشجويان  در اين حال براي اين    .  تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كارداني بالمانع است          ـ62ماده  
 يـك نيمسـال تحصـيلي از حـداكثر     ،دانشجواز  واحد از دروس پذيرفته شده 20مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر         تحصيل بر 

  .شود مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي

   پذيرش واحدهاي درسي -فصل يازدهم 
انـد بـا      در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانـده        الًشدگان آزمون سراسري قب    سازي و پذيرش دروسي كه قبول       معادل ـ 63ماده  

  :رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است

  .ـ دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد1

درمـان و آمـوزش     ـ دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يـا وزارت بهداشـت،                    2
  .پزشكي باشد

  .ريزي باشد ـ تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه3

شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي داشـته               ـ محتواي آموزشي دروس گذرانده    4
  . كمتر نباشد12و نمره هر يك از دروس از 

  .شود دانشگاه پذيرنده انجام مي ربط در سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذي ادل معـ1تبصره 

شود ولي در محاسبه ميانگين كـل دانشـجو    شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي      نمرات دروس پذيرفته   ـ 2تبصره  
  .محسوب خواهد شد

  .شود  حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي ازشده دانشجو يك نيمسال تحصيلي ه واحد از دروس پذيرفت20 به ازاء هر ـ3تبصره 

   فراغت از تحصيل-فصل دوازدهم 
هاي كارداني، كارشناسـي ناپيوسـته و كارشناسـي پيوسـته را طبـق برنامـه                دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از دوره        ـ64ماده  

  .شود  آن دوره شناخته ميالتحصيل گذرانده باشد، فارغنامه با موفقيت  مصوب و براساس مقررات آيين

 تاريخ فراغت از تحصيل، روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد بـه اداره آمـوزش دانشـكده يـا دانشـگاه                         ـ1تبصره  
  .شود تحويل مي

ل، زمان خاصي را براي اعالم فراغـت از          ضرورت دارد، هر دانشگاه در هرنيمسا      24 و رعايت دقيق ماده      1 باتوجه به تبصره     ـ2تبصره  
  .تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد

 باشد، تا در رشته تحصيلي خـود حسـب مـورد مـدرك        12 ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل            ـ65ماده  
 كمتر باشـد، چنانچـه از نظـر طـول تحصـيل مـانعي               12شجو از   در صورتي كه ميانگين نمرات دان     . كارداني يا كارشناسي دريافت كند    

در ( قبول شده است در يك نيمسـال تحصـيلي   12 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از     20تواند حداكثر تا     نداشته باشد، مي  
 تـا ميـانگين كـل خـود را جبـران      ،د انتخاب و آن درس را تكرار كن اً، مجدد )در دوره كارشناسي  (  نيمسال تحصيلي    2و  ) دوره كارداني 

  .نمايد

ه ميانگين كـل نمـرات او محسـوب         بدر اين صورت نمرات دروس تكراري عالوه بر نمرات قبلي، در كارنامه دانشجو ثبت و در محاس                
  .شود مي
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 آن نتواند كمبـود ميـانگين       رغم استفاده از    دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا علي               ـ 1تبصره  
شـود و در صـورتي كـه     كل نمرات خود را جبران نمايد، در صورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني است، از تحصيل محروم و اخراج مي         

تواند با اخذ مدرك مقطـع تحصـيلي پـايين تـر              و تبصره آن مي    30درمقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد پيوسته باشد، براساس ماده          
  .التحصيل شود فارغ

 واحد درسي دروه را به      135ها كه بيش از       دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازي و كارشناسي ارشد پيوسته ساير رشته           ـ2تبصره
تواننـد    گذرانده باشند در صورتي كه به داليلي از تحصيل منع شوند و يا مايل به ادامه تحصيل نباشند مـي                    12حداقل ميانگين نمرات    

  .التحصيل شوند  رشته مربوط فارغيااست خود به مدرك كارشناسي در رشته داروسازي حسب درخو

ريـزي مـورد بررسـي قـرار       شوراي عالي برنامه  339 الي   316 تبصره در جلسات     48 ماده و    66 فصل،   12نامه در     اين آيين  ـ66ماده  
اريخ تصويب براي آن دسته از دانشجوياني كـه از           به تصويب نهايي رسيد و از ت       14/2/1376 مورخ   339رفت و سرانجام در جلسه      گ

هـا،   نامه و از اين تاريخ به بعد تمام آيين       . االجرا است  شوند الزم   وارد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي       1376-77سا ل تصحيلي    
  .شود ها ودستورالعملهاي مغاير با آن براي اين قبيل دانشجويان لغو مي بخشنامه

  

  دكتر سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني     ظم ناييني دكتر سيد محمد كا
  وزير فرهنگ و آموزش عالي     ريزي دبير شوراي عالي برنامه

  ريزي  و رييس شورا ي عالي برنامه

      
   


