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 آموزشي نامه آيين اجرايي نامه شيوه
 علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري دانشگاه كارشناسي دوره

  

  مقدمه
 ،)28/07/93(مصوب  فناوري و تحقيقات علوم، وزارت آموزشي ريزي برنامه عالي شوراي نامه آيين 3ماده  12و  8، 2بندهاي  استناد به

  ود:ش زير تدوين و به اجرا گذاشته مي نامه آيين
 

  هدف -1 ماده
 ايجاد و جامعه نيازهاي با متناسب و متعهد متخصص، انساني نيروي تربيت براي دانشگاه يآموزش امور تنظيم نامه، آيين اين تدوين از هدف

 تكيفي ارتقاي در موجود هاي ظرفيت از بهينه استفاده و موسسات آموزش عالي كشورو  ها دانشگاه آموزشي هاي فعاليت در هماهنگي
  .است دانشجويان آموزشي

  
  تعاريف -2 ماده

  .است فناوري و تحقيقات علوم، وزارت منظور وزارت: .1
كه داراي مجوز  است هاي آموزش عالي و پژوهشي (اعم از دولتي و غيردولتي) ها و موسسه هر يك از دانشگاه منظور :دانشگاه .2

 ي، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته هستند.هاي كاردان ربط بوده و مجري هر يك از دوره تاسيس از مراجع ذي
 از كه است هايي دانشگاه در هزينه پرداخت بدون تحصيلي ي دوره مجاز سنوات طول در دانشجو آموزش منظوررايگان:  آموزش .3

 .كنند مي استفاده دولت عمومي بودجه
 تحصيل به مشغول و كرده نام ثبت شده، پذيرفته معين، ضوابط برابر عالي آموزش هاي دوره از يكي در كه است فرديدانشجو:  .4

 .تاس
 .كند مي شركت دانشگاه آموزشي هاي فعاليت در وقت تمام صورت به دانشجو كه است آموزش از اي شيوه منظور: حضوري .5
 .نيست الزامي آموزشي هاي فعاليت در دانشجو فيزيكي حضور كه است آموزش از اي شيوه منظور :غيرحضوري .6
 انجام غيرحضوري صورت به آن از بخشي و حضوري صورت به آن از بخشي كه است آموزش از اي شيوه منظور :حضوري نيمه .7

 .شود مي
 راهنماي تا شود مي انتخاب دانشگاه سوي از كه است آموزشي امور به مسلط و آگاه علمي هيأت عضو: آموزشي راهنماي .8

 .باشد آموختگي دانش تا ورود تاريخ از دانشجو تحصيلي
 برنامه و كند مي دنبال را مشخصي هدف كه است تحصيلي رشته هر دروس از اي پيوسته هم به مجموعه منظور: درسي نامهبر .9

 .است رسيده تصويب به عالي شوراي توسط آن
 يا كارگاهي ساعت، 32 آزمايشگاهي يا عملي ساعت، 16 نظري واحد هر براي آن مفاد كه است درسي ميزان: درسي واحد .10

 سال نيم يك طول در ساعت 120 كارآموزي و ساعت 64 عرصه در كار يا كارورزي ساعت، 48) عملي بازديدي (دانمي عمليات
 .شود مي اجرا مصوب درسي برنامه طبق و تابستاني دوره يا تحصيلي

 دوره ازآغ در دانشجو، مهارت يا دانش كمبود رفع براي آن گذراندن آموزشي، گروه تشخيص به كه است درسي: جبراني درس .11
 .است ضروري مربوط تحصيلي

 هاي گروه موضوعات از و است مشخص كامالً موضوع لحاظ به كه است علمي هاي گروه از فرعي شعب از يكي: تحصيلي رشته .12
 .انجامد مي مشخص كارايي يك به حداقل و بوده متمايز ديگر علمي
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 يك از گرايش دو در دروس اختالف كه باشد، آن تخصص بر ناظر كه تحصيلي رشته يك شعب از يك ره: تحصيلي گرايش .13
 .باشد بيشتر واحدها كل صددر 30 از و كمتر رشته واحدهاي كل درصد 7 از نبايد رشته

 بدون كه است آموختگاني دانش شامل و شود مي آغاز متوسطه ي دوره از پس كه تحصيلي ي دوره: پيوسته كارداني دوره .14
 به مصوب درسي برنامه طبق درسي واحد 68 گذراندن با حداقل و شده كارداني ي رهدو وارد دانشگاهي پيش ي دوره گذراندن
 .شود مي منتهي كارداني مدرك دريافت

 گذراندن با كه است آموختگاني دانش شامل و شود مي آغاز متوسطه ي دوره از پس كه تحصيلي ي دوره: ناپيوسته كارداني دوره .15
 دريافت به مصوب درسي برنامه طبق درسي واحد 68 گذراندن با حداقل و شده نيكاردا ي دوره وارد دانشگاهي پيش ي دوره

 .شود مي منتهي كارداني مدرك
 درسي واحد 140 گذراندن با حداقل و شود مي آغاز متوسطه ي دوره از پس كه است تحصيلي ي دوره: پيوسته كارشناسي دوره .16

 .شود مي منتهي كارشناسي مدرك دريافت به مصوب درسي برنامه طبق
 با حداقل و شود مي آغاز ناپيوسته و پيوستهكارداني  ي دوره از پس كه است تحصيلي ي دوره: ناپيوسته كارشناسي دوره .17

 .شود مي منتهي كارشناسي مدرك دريافت به مصوب درسي برنامه طبق درسي واحد 68 گذراندن
 بندي دسته مشترك، آزموني مواد به توجه با كه ستا متوسطه ي دوره در تحصيلي مختلف هاي رشته مجموعه: آزمايشي گروه .18

 .شود مي
 رشته يك در مشترك تخصص داراي علمي هيأت عضو تعدادي از متشكل دانشگاهي سازماني واحد ترين بنيادي: آموزشي گروه .19

 .شود مي تشكيل دانشگاه در تحصيلي، رشته آن اندازي راه و ايجاد با كه است علمي
 و آموزشي معاونت حوزه در كه باشد مي دانشگاه بخشي گذاري سياست سطح اولين تخصصي وراهايش از يكي: آموزشي شوراي .20

 هماهنگي ايجاد منظور به ريزي برنامه و گذاري سياست به نسبت و شود مي تشكيل آموزشي معاون رياست به تكميلي تحصيالت
 اختيارات تواند مي آموزشي شوراي. نمايد مي اقدام هرئيس هيأت و دانشگاه شوراي به ارائه و مربوط بخش در اجرايي امور در

 .كند تفويض منتخب كميته يا آموزشي گروه به را نامه آيين اين در شده مشخص
 مدرك يا گواهي معين، ضوابط برابر و رسانده پايان به موفقيت با را تحصيلي هاي دوره از يكي كه است فردي: آموخته دانش .21

 .باشد هكرد دريافت را مربوط تحصيلي
 .است پاياني امتحانات هفته دو و يآموزش هفته 16 شامل تحصيلي سال نيم هر: تحصيلي سال نيم .22
 .است پاياني امتحانات هفته يك و يآموزش هفته 6 شامل: تابستان دوره .23

  
 دوره به ورود اختصاصي و عمومي شرايط -3ماده 

  .وزارت مصوبات برابر عالي آموزش به ورود عمومي شرايط داشتن. 3-1
  .وزارت مصوبات مطابق علمي توانمندي احراز. 3-2

  
 دوره اجراي نحوه -4 ماده

 .شود مي انجام فارسي زبان به و واحدي نظام بر مبتني دانشگاه در آموزش
 خارجي وياندانشج براي منحصراً را آموزشي ريزي برنامه عالي شوراي مصوب درسي برنامه توانايي، صورت در دارد اختيار دانشگاه: تبصره

 .نمايد ارائه انگليسي زبان به مربوط، مقررات و ضوابط رعايت با برسد كالس تشكيل براي الزم نصاب حد به كه صورتي در
 با آن در كه اي دوره براي را وزارت آموزشي ريزي برنامه عالي شوراي مصوب درسي و آموزشي هاي برنامه است، موظف دانشگاه -5 ماده
 .نمايد اجرا است، پذيرفته دانشجو عالي آموزش گسترش شوراي مجوز
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 معارف مجموعه دروس جز به عمومي و پايه دروس اولويت با را دوره هر درسي واحدهاي از درصد ده حداكثر دارد اختيار دانشگاه: تبصره
 .نمايد ارائه وزارت مصوب داردهاياستان رعايت و الكترونيكي محتواي بر تأكيد با) مجازي( الكترونيكي صورت به عمومي فارسي و اسالمي
 به را دانشجو تحصيلي رشته با مرتبط مدرسان از يكي پذيرش، زمان از دانشجو تحصيلي هدايت براي است، موظف دانشگاه -6 ماده
  .كند اعالم و تعيين آموزشي راهنماي عنوان

نسبت به تعيين استاد راهنماي آموزشي از بين  هاي آموزشي موظف هستند با تاييد شوراي آموزشي گروه، مديران گروه :1تبصره 
ي هدايت تحصيلي دانشجويان تحت راهنمايي را به معاون آموزشي دانشكده ارسال  اعضاي هيات علمي گروه اقدام نمايند و نتيجه

  نمايند.

مختلف نظير انتخاب ي هدايت تحصيلي دانشجويان تحت راهنمايي خود را در موضوعات  استاد راهنماي آموزشي وظيفه :2تبصره 
  آموختگي بر عهده دارد. نياز، حذف و اضافه، حذف اضطراري و ... تا دانش واحد، رعايت پيش

ي تحصيلي موظفند به استاد راهنماي آموزشي خود مراجعه نموده و از نظرات آموزشي ايشان  دانشجويان در طول دوره :3تبصره 
  ي شخص دانشجو خواهد بود. موزشي بر عهدهمند شوند. در غير اين صورت كليه تبعات آ بهره

 انتخابي مجاز واحد حداكثر .كند انتخاب درسي واحد 20 حداكثر و 12 حداقل است الزم تحصيليسال  نيم هر در دانشجو -7 ماده
 .است درسي واحد 6 تابستان دوره در

سال  نيم در آموزشي گروه تائيد با دانشجو ورتاينص در باشد، 17 حداقل سال نيم يك در دانشجويي نمرات ميانگين اگر: 1 تبصره
 .نمايد اخذ درسي واحد 24 تا حداكثر تواند مي بعد تحصيلي
 كل ميانگين كه بشرطي باشد، داشته باقي درسي واحد 24 حداكثر آموختگي، دانش براي آخرسال  نيم در دانشجو چنانچه: 2 تبصره

 .نمايد ذاخ درسي واحد 24 تا تواند مي باشد، 10 باالي وي
 تواند مي آموزشي، گروه تائيد با شود، آموخته دانش درسي واحد 8 حداكثر گذراندن با دانشجو كه خاص شرايط در :3 تبصره

  .نمايد اخذ تابستان دوره در را مذكور واحدهاي
 داشته يا كارآموزي باقي درسي بهمراه كارورزي و واحد 20آموختگي، حداكثر  دانش براي آخر سال نيم در دانشجو چنانچه: 4تبصره 

 .نمايد اخذ درسي را واحد 20تا  تواند مي باشد، 10باالي  وي ميانگين كل كه بشرطي باشد،
 .كند استفاده ماده اين 4 و 3 ،2 تبصره مفاد از تواند نمي همزمان دانشجو: 5 تبصره
به تشخيص گروه آموزشي، بنا به داليل موجه و  سال يمندر پايان هر  دانشجو، باقيمانده يا انتخابي واحدهاي كه صورتي در: 6 تبصره

 وي تحصيلي سنوات در كامل سال نيمبه عنوان يك  سال نيمدر اينصورت اين  برسد درسي واحد 12 از كمتر به خارج از اراده دانشجو
(به عبارت ديگر، در شرايط است  تاثير بي همين ماده) 1(موضوع تبصره  دانشجو شدن ممتاز يا شدن مشروط در اما شود، مي محسوب

  شود). و باالتر شد ممتاز محسوب نمي 17شد مشروط نيست و اگر  12مذكور اگر ميانگين دانشجو كمتر از 
 گروه تاييد با باشد، داشته نظري درس دو حداكثر آموختگي دانش براي تحصيليسال  نيم آخرين در دانشجو كه صورتي در -8 ماده

 آن در استاد به معرفي صورت به را دروس تواند مي) 7 ماده 3و  2 هاي تبصره موضوع(سال  نيم آن حدهايوا سقف رعايت با و آموزشي
 .بگذراند تابستان دوره ياسال  نيم

نظري را اخذ ولي نمره قبولي كسب نكند اما دوره عملي درس فوق را گذرانده  -قبال يك درس عملي دانشجويي چنانچه :1 تبصره
  رعايت مفاد اين ماده، بخش نظري آن درس را به صورت معرفي به استاد اخذ نمايد. تواند با باشد، مي
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  برگزاري آزمون كتبي براي دروس معرفي به استاد الزامي است.: 2تبصره 
 سال نيمبايستي پس از ثبت نهايي نمرات  ،زمان درخواست و انتخاب واحد دانشجويان براي دروس معرفي به استاد :3تبصره 
  دريافت نمره قبولي آن دروس در نظر گرفته شود.و  جاري

درصورت مردودي دانشجو در دروس معرفي به استاد، اخذ مجوز مجدد براي آن دروس معرفي به استاد منوط به  :4تبصره 
  باشد. پذير مي امكان سال نيمتاييد كميسيون موارد خاص دانشگاه و در پايان آن 

آخر و در حال تحصيل) دانشجو لحاظ سال  نيمجاري (سال  نيمتي در انتخاب واحد دروس معرفي به استاد درصور: 5تبصره 
 گردد كه حداقل يكي از شرايط زير را داشته باشد: مي

آخـر مـدت زمـان مجـاز تحصـيل      سـال   نيم ،جاريسال  نيمسنوات تحصيلي مجاز دانشجو به اتمام رسيده باشد و  -1
  دانشجو باشد.

  اين دروس را اخذ نموده و نمره قبولي نگرفته باشد. درصورتي كه دانشجو قبالٌ -2

 دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد پذيرفته شده باشد. درصورتي كه -3

 درسي برنامه طبق درس هر) تاخر و تقدم( نياز پيش رعايت با رشته هر و دوره هر دروس تمامي ارائه ترتيب و چگونگي -9 ماده
 .است آموزشي گروه برعهده مصوب
  .است معاف ماده اين به مربوط مقررات رعايت از تحصيليسال  نيم آخرين در دانشجو: 1 رهتبص

 نياز پيشهاي بعدي اخذ مجدد درس  نياز نمره قبولي كسب ننمايد، در نيمسال در صورتي كه دانشجو در درس پيش: 2تبصره 
 .نياز (حداكثر دو عنوان درس در هر نيمسال) بالمانع استبه همراه درس پس

ي  نمره و باشد مي واحد 6 حداكثر ناپيوسته كارشناسي ي دوره براي صرفاً آموزشي گروه تشخيص با جبراني واحدهاي تعداد: 10 ماده
 .شود نمي محاسبه كل وسال  نيم ميانگين در جبراني دروس
 14 زير آنها كل معدل كه) انشگاهيد پيش مدرك فاقد( پيوسته كارداني ي دوره آموختگان دانش براي دارد اختيار انشگاهد: تبصره
 درسي واحد 20 حداكثر اند شده پذيرفته) آموزشي گروه تشخيص به( غيرمرتبط ي رشته در ناپيوسته كارشناسي ي دوره در و است

 .شود نمي محاسبه كل وسال  نيم ميانگين در دروس اين نمره. كند ارائه جبراني
 .است پذير امكان تحصيلي رشته يك در و يكبار صرفاً تحصيلي ي دوره هر در دانشجو، هر براي رايگان آموزش: 11 ماده
 براي درس، هر در قبولي نمره كسب عدم يا حذف صورت در دولتي، هاي دانشگاه در رايگان آموزش مشمول دانشجوي -12 ماده

 مصوبه طبق مربوط هزينه داختپر به موظف ،باشد شده تمام دانشجو تحصيلي مجاز سنوات كه صورتي در درس، آن مجدد انتخاب
 .باشد مي دانشگاه امناي هيات
 مصوبات مطابق شود، مي تحصيلي مدرك به منتهي كه غيرحضوري هاي دوره در تواند مي نامه آيين اين مشمول دانشجوي -13 ماده

 .كند تحصيل همزمان صورت به مربوط
 انجام وزارت درخشان استعدادهاي هدايت شوراي صوباتم اساس بر درخشان استعدادهاي دانشجويان همزمان تحصيل: تبصره

 .شود مي
 تاريخ نمره، ثبت و اعالم دروس، اضطراري حذف اضافه، و حذف زمان و چگونگي درباره گيري تصميم و ريزي برنامه -14 ماده

  .شود مي انجام دانشگاه آموزشي شوراي مصوب اجرايي نامه شيوه طبق غيره و تجديدنظر
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در زمان حذف و اضافه، حداكثر تا سه عنوان درس حذف، اضافه و يا جابجا تحصيلي سال  تواند در هر نيممي دانشجو تبصره:
 )همان ماده 1و تبصره  7موضوع ماده ( ايشان از سقف مجاز كمتر يا بيشتر اخذ شده نمايد مشروط به آنكه تعداد واحدهاي

 نشود.
 .است سال چهار ستهپيو كارشناسي دوره در تحصيل مجاز مدت: 15 ماده

 كارشناسي دوره برايسال  نيم دو حداكثر دانشگاه، آموزشي شوراي تصويب با و خاص شرايط در دارد اختيار دانشگاه: 1 تبصره
  .شد خواهد محروم تحصيل ادامه از نشود آموخته دانش مدت اين در چنانچه دهد، افزايش را تحصيل مجاز مدت پيوسته،
 ها است. سنوات مجاز تحصيلي براي دوره كارشناسي پيوسته با شوراي آموزشي دانشكدهسال  نيمو تاييد تمديد د: 2تبصره 
 دريافت رايگان آموزش مشمول دانشجويان از دانشگاه يامنا هيات مصوب تعرفه طبق تحصيلي سنوات افزايش هزينه: 3 تبصره

 .شود مي
 تكاليف انجام كالس، در فعاليت و حضور اساس بر و درس آن مدرس توسط درس هر در دانشجو تحصيلي پيشرفت ارزيابي: 16 ماده

 .شود مي محاسبه بيست تا صفر از عددي صورت به و شود مي انجام امتحانات نتايج و
 .است الزامي نظري دروس براي كتبي آزمون برگزاري: 1 تبصره
 مصوب، درسي برنامه در كه دروسي و عرصه در كار صحرايي، عمليات كارورزي، و كارآموزي دبيري، تمرين دروس نمرات: 2 تبصره

 تحصيليسال  نيم يك طول در ها آن تكميل مربوط، آموزشي گروه تأييد و مدرس تشخيص به كه صورتي در شود، مي ارائه پروژه با
  .شود مي انجام 14 ماده نامه شيوه طبق ناتمام نمره شدن قطعي شود، مي تلقي ناتمام نباشد، ميسر

 باشد.سال قابل تمديد مي طعي شدن نمره دروس ناتمام حداكثر تا يك نيمق :3تبصره 
  .است الزامي حضوري هاي دوره درس جلسات تمام در دانشجو حضور -17 ماده

 دانشجو غيبت چنانچه كند، غيبت درس آنسال  نيم پايان امتحان جلسه در يا جلسات 16/3 از بيش درسي در دانشجو اگر :1تبصره 
 حذف درس آن موجه، تشخيص صورت در و صفر درس آن نمره شود، داده تشخيص غيرموجه دانشگاه آموزشي ورايش تشخيص به
 يك عنوان به مذكورسال  نيم ليو نيست الزامي دانشجو برايسال  نيم طول در واحد 12 نصاب حد رعايت صورت اين در. شود مي
 .شود مي محسوب وي تحصيلي سنوات جزو كاملسال  نيم

 قبل دانشگاه آموزشي شوراي تائيد و دانشجو كتبي درخواست با تحصيليسال  نيم يك دروس تمام حذف خاص، شرايط در: 2 تبصره
 .است پذير امكان تحصيلي سنوات در احتساب با و امتحانات شروع از

 ،سال نيم پايان امتحانات شروع از قبل هفته دو تا اضطرار صورت در ماده، اين 1 تبصره مفاد رعايت با تواند مي دانشجو: 3 تبصره
 تعداد و ودهجاري نب سال نيمنياز دروس  پيش فوق درس كه آن شرط به ،كند حذف آموزشي گروه تائيد با را نظري درس يك صرفا

   .نشود واحد 12 از كمتر دانشجو باقيمانده واحدهاي
 رسيك دسال،  نيم پايان امتحان شروع از قبلتا  اضطرار رتصو در ماده، اين 3و  1تبصره  مفاد رعايت با تواند مي دانشجو :4بصره ت

 جاري نبوده و سال نيمنياز دروس  درس فوق پيش كه آن شرط به كند، حذف آموزشي گروه تائيد با را عملي -، عملي يا نظرينظري
   نشود. واحد 12از  كمتر دانشجو باقيمانده واحدهاي تعداد

  استفاده نمايد. 4بار) از مفاد تبصره  بار (در هر سال تحصيلي يك 4ي، مجاز است حداكثر دانشجو در طول سنوات تحصيل: 5تبصره 
بيني نشده براي دانشجو (مانند بيماري و يا فوت بستگان درجه يك  و در صورت بروز اتفاقات پيش در شرايط اضطراري: 6تبصره 

دانشجو) در طول ترم و يا زمان امتحانات كه منجر به غيبت وي در كالس و يا امتحان گردد، الزم است درخواست دانشجو به انضمام 
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تحصيلي، جهت سال  نيمهفته بعد از غيبت در كالس و يا امتحانات مستندات و اظهارنظر شوراي آموزشي دانشكده، حداكثر يك 
 گيري به مديريت امور آموزشي دانشگاه ارسال گردد. تصميم
 .است 10 درس هر در قبولي ي نمره حداقل -18 ماده

 دروس يا درس ي،بعد هاي  سال نيم در چنانچه نكند كسب قبولي نمره درس چند يا يك درسال  نيم هر در كه دانشجويي: 1 تبصره
 اما ماند، مي باقي و ثبت فقط دانشجو، تحصيلي نمرات ريز در قبلي مردودي هاي نمره تمام يا نمره بگذراند، قبولي نمره با را مذكور

 .بود خواهد دوره كل ميانگين محاسبه مالك درس آن در قبولي نمره آخرين صرفا و اثر بي دوره كل ميانگين محاسبه در ها نمره اين
 و باشد مي آموختگي دانش هنگام در تحصيلي دوره كل ميانگين محاسبه براي صرفا ،1 تبصره از استفاده با دروس گذراندن: 2 بصرهت

 .كند نمي خنثي را قبل هاي  سال نيم در دانشجو مشروطي
 كنند، مي دريافت دوديمر نمره انضباطي، كميته حكم با و تقلب دليل به كه دانشجوياني شامل ماده اين تسهيالت: 3 تبصره

  .شود نمي
سال  نيمروز بعد از تاريخ برگزاري امتحان پايان  10مدرس هر درس موظف است، نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف مدت  :4تبصره 

 ر براي دانشجويان وجود داشته باشد. ظساعت فرصت تقاضاي تجديد ن 72ي آموزشي ثبت موقت نمايد، بنحوي كه  در سامانه
 و شود مي تلقي مشروطسال  نيم آن در دانشجو باشد، 12 از كمتر تحصيليسال  نيم هر در دانشجو نمرات ميانگين چنانچه: 19 هماد
 .كند انتخاب درسي واحد 14 تا تواند مي حداكثر بعديسال  نيم در

 محروم تحصيل از باشد، شده مشروط متناوب يا متوالي از اعمسال  نيم 3 پيوسته كارشناسي دوره در دانشجويي چنانچه: 1 تبصره
  .شود مي

آخر اخذ سال  نيمالتحصيلي داشته و كل آن واحدها را بتواند در همان  واحد درسي جهت فارغ 24چنانچه دانشجوي ترم آخر  :2تبصره 
نده در همان كليه دروس باقي ما شود. در صورتي كه قبل نميسال  نيمواحد در صورت مشروطي  14نمايد مشمول انتخاب حداكثر 

 باشد. واحد درسي مي 14تنها مجاز به اخذ  ارائه نگرددسال  نيم
 .كند استفاده مرخصي ازسال  نيم دو حداكثر پيوسته كارشناسي ي دوره در تحصيل، مجاز سنوات رعايت با تواند مي دانشجو: 20 ماده

 .است تحصيلي سنوات در احتساب بدون و تحصيليسال  نيم دو زايمان، مرخصي مجاز مدت: 1 تبصره
 و تحصيليسال  نيم دو حداكثر آموزشي، شوراي و دانشگاه معتمد پزشك تائيد صورت در پزشكي، مرخصي مجاز مدت: 2 تبصره
 .است تحصيلي سنوات در احتساب بدون

 بدون و يليتحصسال  نيم دو حداكثر ...) و والدين يا همسر ماموريت مانند( تحصيلي مرخصي مصاديق ساير بررسي: 3 تبصره
 .است دانشگاه آموزشي شوراي اختيار در مجاز، سنوات در احتساب
 در مندرج هاي تبصره و ماده اين در مذكور هاي مرخصي مجموع از دانشگاه آموزشي شوراي تشخيص با تواند مي دانشجو: 4 تبصره

  .شود مند بهره آن
ي آموزش  توسط دانشجو به ادارهسال  نيمروع انتخاب واحد هر تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي و قبل از ش :5تبصره 

  دانشكده ارائه شود.
 .شود مي محسوب تحصيل از انصراف تحصيلي،سال  نيم هر در دانشجو نكردن نام ثبت: 21 ماده

 .است دانشگاه آموزشي شوراي برعهده تحصيل از منصرف دانشجوي تحصيل به بازگشت مورد در گيري تصميم: تبصره
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 دانشگاه آموزش اداره به كتبي صورت به و شخصا را خود انصراف درخواست بايد تحصيل، از انصراف متقاضي دانشجوي - 22 ادهم
 غير در بگيرد پس را خود انصراف تقاضاي درخواست، ارائه تاريخ از ماه دو تا و بار يك براي فقط است مجاز دانشجو. كند تسليم

 .شود مي صادر وي تحصيل از انصراف حكم ،مهلت اين ضايقان از پس اينصورت،
هاي آموزش رايگان در طي دوره  دانشجوي روزانه متقاضي انصراف از تحصيل موظف است نسبت به تسويه حساب هزينه :هتبصر

  حكم انصراف قطعي ايشان صادر خواهد شد. 22با رعايت مفاد ماده  تااشتغال به تحصيل اقدام نمايد
 گرايش يا رشته به گرايش يا رشته يك از تواند مي زير شرايط داشتن با پيوسته كارشناسي و كارداني هاي دوره يدانشجو -23 ماده
 .دهد گرايش يا رشته تغيير دانشگاه همان در تحصيلي ديگر

 .دانشگاه در دانشجو تقاضاي مورد گرايش يا رشته وجود .1
 .دانشگاه شيآموز شوراي تائيد با و مقصد و مبدا آموزشي گروه موافقت. 2
 آن در شده پذيرفته فرد آخرين نمره از ذيربط آزمايشي گروه سراسري آزمون در دانشجو اكتسابي هاي نمره نبودن كمتر. 3

 .كشور آموزش سنجش سازمان تائيد با پذيرش سال در و دانشگاه در گرايش يا رشته
 .باقيمانده زمجا سنوات در جديد گرايش يا رشته در دانشجو تحصيل ادامه امكان. 4

 .دهد گرايش يا رشته تغيير ماده، اين شرايط رعايت با تواند مي بار يك براي تحصيلي دوره هر در صرفا دانشجو: تبصره
- نيمه به غيرحضوري از روزانه، به شبانه از دولتي، به غيردولتي از باالتر، هاي دوره به پايين هاي دوره از رشته تغيير -24 ماده

 .است مجاز آن برعكس ولي است ممنوع حضوري و حضوري
 طريق از ها آن در پذيرش كه هايي رشته به باشد مي آزمون بدون طريق از دوره در وي پذيرش كه دانشجويي رشته تغيير: تبصره
 .است ممنوع باشد، گرفته صورت سراسري آزمون
 شده ذكر وابطض و شرايط داشتن با گرايش تغيير ماا است، ممنوع ناپيوسته كارشناسي ي دوره در دانشجو ي رشته تغيير -25 ماده
 .است پذير امكان 23 ماده در

 و ها دانشگاه كارشناسي و كارداني هاي دوره دانشجويان انتقال و ميهماني نامه آيين مطابق دانشجو انتقال و ميهماني -26 ماده
  .شود مي انجام وزارت مصوب غيردولتي و دولتي عالي آموزش مؤسسات

 موافقت كسب با ) و28و  27، 26، 25 مواد موضوع( شرايط احراز صورت در گرايش يا رشته تغيير با توأم انتقال - 27 ماده
 است پذير امكان بار يك براي فقط مقصد، و مبدأ هاي دانشگاه
آموزشي دانشگاه دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرايي مصوب شوراي  شده گذرانده درسي واحدهاي پذيرش و سازي معادل: 28 ماده
  پذير است. امكان

 80جديد بيش از  ي د كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشتهنشو سازي واحدها، فقط دروسي پذيرفته مي در معادل :1تبصره 
  درصد اشتراك محتوايي داشته باشد.

در  12با نمرات باالي درصد كل واحدهاي دوره است و دروس گذرانده شده  30سقف پذيرش واحدهاي درسي تا  :2تبصره 
  هاي آزاد و غيردولتي مورد قبول است. در دانشگاه 16هاي دولتي و باالي  دانشگاه
  مورد پذيرش است. 10سازي واحدها، نمرات باالي  اند، در معادل دانشجوياني كه تغيير رشته داخلي داده :3تبصره 
ميانگين  ،سودر آن سازي مختلف اخذ گردد، براي معادل هايدبا كبصورت مجزا واحدهاي عملي و تئوري  درصورتي كه :4تبصره 

 و نمره پذيرفته شده در كارنامه دانشجو در نيمسال موخر كه هر دو درس را نمره قبولي گرفته باشد به اين طوشرم ،وزني گرفته شود
   ثبت گردد. اخذ آن دروس
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   شود. از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته ميسال  نيمسازي شده، يك  از دروس معادل واحد 20 تا 12 هر ازاي به :4تبصره 
  گيرد: عرض زير صورت مي هاي آموزشي هم سازي دروس صرفا در شيوه : معادل5 تبصره

  حضوري و غيرحضوري هاي حضوري، نيمه واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره .1
  حضوري و غيرحضوري حضوري به نيمه نيمه. 2
  حضوريغيرحضوري به غير .3

 دوره پايان در 12 حداقل كل ميانگين داشتن ناپيوسته و پيوسته كارشناسي كارداني، هاي دوره براي آموختگي دانش مالك - 29 ماده
 .است

 رعايت باسال  نيم يك تنها باشد 12 از كمتر دوره آن درسي واحدهاي تمام گذراندن از پس دانشجويي كل ميانگين چنانچه: تبصره
 12 از كمتر نمره با كه هايي درس از واحد 20 حداكثر ددمج اخذ با تا شود مي داده فرصت وي به تحصيلي تسنوا مجاز سقف

 از صورت اين غير در كند دريافت را دوره تحصيلي مدرك و برساند 12 حداقل به را خود شده اخذ دروس كل ميانگين است، گذرانده
 .شود مي محروم تحصيل
 حداكثر شامل( درسي واحد 68 حداقل پيوسته كارشناسي ي دوره در تحصيل از محروم يا منصرف جويدانش كه صورتي در: 30 ماده

 باشد، باالتر يا 12 وي گذرانده دروس كل ميانگين و گذرانده قبولي نمره با را) دوره دروس ساير از مابقي و عمومي دروس واحد 10
 به همچنين و مذكور دانشجوي به صورت، اين غير در .كند دريافت را رشته همان كارداني ي دوره مدرك تواند مي صورت اين در

 شده گذرانده واحدهاي تعداد بر مبني گواهي فقط ناپيوسته، كارشناسي و كارداني ي دوره در تحصيل از محروم يا منصرف دانشجوي
 .شد خواهد داده

 دوره نياز مورد واحدهاي از بيش پيوسته رشناسيكا ي دوره در تحصيل از محروم يا منصرف دانشجوي كه صورتي در: 1 تبصره
 دهد مي قرار كارداني مدرك صدور براي كل ميانگين مالك را دروسي دانشگاه صورت اين در باشد گذرانده قبولي نمره با را كارداني

 .شود باالتر يا 12 دروس، آن در دانشجو كل ميانگين كه
 بودن مجري يا رشته آن در مصوب كارداني ي دوره وجود از نظر صرف و ودانشج تقاضاي حسب كارداني مدرك صدور: 2 تبصره
 .شود مي انجام دانشجو تحصيل محل دانشگاه
  براي دانشجوياني كه بتوانند مدرك كارداني دريافت كنند دانشنامه صادر نخواهد شد. :3تبصره 
 .است دانشگاه آموزش هادار در دانشجو درس نمره آخرين ثبت زمان آموختگي، دانش تاريخ - 31 ماده
 و اجرا بر نظارت و است دانشگاه عهده به آن بر مرتبط قانوني پاسخگويي هرگونه و نامه آيين اين اجراي حسن مسئوليت -32 ماده
 .است وزارت آموزشي معاون ي عهده بر آن مفاد تفسير
به تصويب شوراي عالي  16/12/1393مورخ  859تبصره در جلسه شماره  34ماده و  33نامه در يك مقدمه و  اين آيين -33 ماده
و پس از آن و نيز تمامي دانشجوياني كه در زمان ابالغ  1393- 94ريزي آموزشي رسيد و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي  برنامه

ها و  نامه ييناالجرا است و تمام آ نامه شاغل به تحصيل هستند به شرطي كه خللي در تحصيل ايشان ايجاد نكند الزم اين آيين
  شود. هاي مغاير با آن لغو و بالاثر اعالم مي بخشنامه

به تصويب شوراي آموزشي دانشگاه رسيد و براي كليه دانشجويان از  13/03/98تبصره در جلسه مورخ  58ماده و  34نامه با يك مقدمه،  اين شيوه -34ماده 
   باشد. االجرا مي الزم 1398-99سال اول سال تحصيلي  نيم


