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 مقدمه
 ،(28/7/93 مصوب) فناوری و تحقیقات علوم، وزارت آموزشی ریزیبرنامه عالی شورای نامهآیین 3 ماده 12 و 8 ،2 بندهای استناد به

 :شودمی گذاشته اجرا به و تدوین زیر نامهآیین

 هدف. 1 ماده

 ایجاد و جامعه نیازهای با متناسب و متعهد متخصص، انسانی نیروی تربیت برای دانشگاه آموزش امور تنظیم نامه،آیین این تدوین از هدف

 آموزشی کیفیت ارتقای در موجود هایظرفیت از بهینه استفاده و کشور الیع آموزش هایسسهؤم و هادانشگاه آموزشی هایفعالیت در هماهنگی

 .است دانشجویان

 تعاريف .2 ماده

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

 مراجع از سیستأ مجوز دارای که است( غیردولتی و دولتی از اعم) پژوهشی و عالی آموزش هایمؤسسه و هادانشگاه از یك هر منظور :دانشگاه .2

 .هستند پیوسته کارشناسی و ناپیوسته کارشناسی کاردانی، یهادوره از یك هر مجری و بوده؛ ربطذی

 عمومی بودجه از که است ییهادانشگاه در هزینه پرداخت بدون تحصیلی دوره مجاز سنوات طول در دانشجو آموزش منظور :رايگان آموزش .3

 .کنندمی استفاده دولت

 .است تحصیل به مشغول و  کرده نامثبت شده، پذیرفته معین، ضوابط برابر عالی آموزش یهادوره از یکی در که است فردی :دانشـجـو .4

 .کندمی شرکت دانشگاه آموزشی هایدرفعالیت وقت تمام صورت به دانشجو که است آموزش از ای شیوه منظور :حضوری .5

 .نیست الزامی آموزشی هایفعالیت در دانشجو فیزیکی حضور که است آموزش از ایشیوه منظور :غیرحضوری .6

 .شودمی انجام غیرحضوری صورت به آن از بخشی و حضوری صورت به آن از بخشی که است آموزش از ایشیوه منظور :حضوری نیمه .7

 از دانشجو تحصیلی راهنمای تا شودمی انتخاب انشگاهد سوی از که است آموزشی امور به مسلط و آگاه علمی تهیأ عضو :آموزشی راهنمای .8

 .باشد آموختگیدانش تا ورود تاریخ

 شورای توسط آن برنامه و کندمی دنبال را مشخصی هدف که است تحصیلی رشته هر دروس از ایپیوسته هم به مجموعه منظور: درسی برنامه .9

 .است رسیده تصویب به عالی

 میدانی عملیات یا کارگاهی ساعت، 32 آزمایشگاهی یا عملی ساعت، 16 نظری واحد هر برای آن مفاد که است درسی میزان :درسی واحد .10

 طبق و تابستانی دورة یا تحصیلی نیمسال یك طول در ساعت 120 کارآموزی و ساعت 64 عرصه در کار یا کارورزی ساعت، 48( علمی بازدید)

 . شودمی اجرا مصوب درسی برنامه

 مربوط تحصیلی دوره درآغاز دانشجو، مهارت یا دانش کمبود رفع برای آن گذراندن آموزشی، گروه تشخیص به که است درسی: جبرانی درس .11

 .است ضروری

 دیگر علمی یهاگروه موضوعات از و است مشخص کامال موضوع لحاظ به که است علمی یهاگروه از فرعی شعب از یکی :تحصیلی رشته .12

 . انجامدمی مشخص کارایی یك به حداقل و بوده متمایز

 7 از نباید رشته یك از گرایش دو در دروس اختالف که باشد، آن تخصص بر ناظر که تحصیلی رشته یك شعب از یك هر :تحصیلی گرايش .13

 .بیشترباشد واحدها کل درصد 30 از و کمتر رشته هایواحد کل درصد

 دروس گذراندن بدون که است آموختگانیدانش شامل و شودمی آغاز متوسطه دوره از پس که است تحصیلی دورة: پیوسته کاردانی دوره .14

 .شودمی منتهی کاردانی مدرك دریافت به مصوب درسی برنامه طبق درسی واحد 68 گذراندن با حداقل و شده کاردانی دوره وارد دانشگاهیپیش
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 دروس گذراندن با که است یآموختگاندانش شامل و شودمی آغاز متوسطه دوره از سپ که است تحصیلی دورة: ناپیوسته کاردانی دوره .15

 .شودمی منتهی کاردانی مدرك دریافت به مصوب درسی برنامه طبق درسی واحد 68 گذراندن با حداقل و شده کاردانی دوره وارد دانشگاهیپیش

 برنامه طبق درسی واحد 130 گذراندن با حداقل و شودمی آغاز توسطهم دوره از پس که است تحصیلی دورة: پیوسته کارشناسی دوره .16

 .شودمی منتهی کارشناسی مدرك دریافت به مصوب درسی

 واحد 68 گذراندن با حداقل و شودمی آغاز( ناپیوسته و پیوسته) کاردانی دوره از پس که است تحصیلی دورة :ناپیوسته کارشناسی دوره .17

 .شودمی منتهی کارشناسی مدرك دریافت به مصوب درسی برنامه طبق درسی

 .شودمی بندیدسته مشترك، آزمونی مواد به توجه با که است متوسطه دوره در تحصیلی مختلف یهارشته مجموعه :آزمايشی گروه .18

 است علمی رشته یك در كمشتر تخصص دارای علمی هیأت عضو تعدادی از متشکل دانشگاهی سازمانی واحد ترینبنیادی: آموزشی گروه .19

 .شودمی تشکیل دانشگاه در تحصیلی، رشته آن اندازیراه و ایجاد با که

 تحصیالت و آموزشی معاونت حوزه در که باشدمی دانشگاه بخشی سیاستگذاری سطح اولین تخصصی شوراهای از یکی: آموزشی شورای .20

 مربوط بخش در اجرایی امور در هماهنگی ایجاد منظور به ریزیبرنامه و سیاستگذاری به نسبت و شودمی تشکیل آموزشی معاون ریاست به تکمیلی

 یا آموزشی گروه به را نامهآیین این در شده مشخص اختیارات تواندمی آموزشی شورای. نمایدمی اقدام رئیسه تهیأ و دانشگاه شورای به ارائه و

 .کند تفویض منتخب کمیته

 را مربوط تحصیلی مدرك یا گواهی معّین، ضوابط برابر و رسانده پایان به موفقیت با را تحصیلی یهادوره از یکی که است فردی: آموختهدانش .21

 .باشد کرده دریافت

 .است پایانی امتحانات هفته دو و آموزش هفته 16 شامل تحصیلی نیمسال هر :تحصیلی نیمسال .20

 است پایانی امتحانات هفته یك و آموزش هفته 6 شامل :تابستان دوره .21

 دوره به ورود اختصاصی و عمومی شرايط .3 ماده

 .وزارت مصوبات برابر عالی آموزش به ورود عمومی شرایط داشتن. 3-1

 .وزارت مصوبات مطابق علمی توانمندی احراز. 3-2

 دوره اجرای نحوه .4 ماده

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

 خارجی دانشجویان برای منحصراً را آموزشی ریزیبرنامه عالی شورای مصوب درسی برنامه توانایی، درصورت دارد اختیار دانشگاه :تبصره

 .نماید ارائه انگلیسی زبان به مربوط، رراتمق و ضوابط رعایت با برسد کالس تشکیل برای الزم نصاب حد به کهصورتیدر

 مجوز با آن در که ایدوره برای را وزارت آموزشی ریزیبرنامه عالی شورای مصوب درسی و آموزشی هایبرنامه است، موظف دانشگاه .5 دهما

 .نماید اجرا است، پذیرفته دانشجو عالی آموزش گسترش شورای

 اسالمی معارف مجموعه دروس جز به ،عمومی و پایه دروس اولویت با را دوره هر درسی واحدهای از درصد ده حداکثر دارد اختیار دانشگاه :تبصره

 .نماید ارائه وزارت مصوب استانداردهای رعایت و الکترونیکی محتوای بر تأکید با( مجازی) الکترونیکی صورت به ،عمومی فارسی و

 راهنمای عنوان به را دانشجو تحصیلی رشته با مرتبط مدرسان از یکی پذیرش، زمان از دانشجو تحصیلی هدایت برای است، موظف دانشگاه .6ماده 

 .کند اعالم و تعیین آموزشی

 تابستان دوره در انتخابی مجاز واحد حداکثر. کند انتخاب درسی واحد 20 حداکثر و 12 حداقل است الزم تحصیلی نیمسال هر در دانشجو .7اده م

 .است درسی واحد 6
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 بعد تحصیلی نیمسال در شیزآمو گروه تأیید با دانشجو اینصورت در باشد، 17 حداقل نیمسال یك در دانشجویی نمرات میانگین اگر :1 تبصره

 .نماید اخذ درسی واحد 24 تا حداکثر تواندمی

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

 . نماید اخذ درسی واحد 24 تا تواندمی ،باشد

 

 

 

 

 را مذکور های واحد تواندمی آموزشی، گروه ییدتأ با شود، آموختهدانش درسی واحد 8 حداکثر گذراندن با دانشجو که خاص شرایط در :3 تبصره

 .نماید اخذ تابستان در

 .کند ستفادها ماده این 3 و 2 تبصره مفاد از تواندمین همزمان دانشجو :4 تبصره

 اراده از خارج و موجه دالیل به بنا آموزشی، گروه تشخیص به نیمسال هر پایان در دانشجو باقیمانده یا انتخابی واحدهای کهصورتیدر :5 تبصره

 در اما ،شودمی محسوب وی تحصیلی سنوات در کامل نیمسال یك عنوان به نیمسال این اینصورت در ،برسد درسی واحد 12 از کمتر به دانشجو

 از کمتر دانشجو میانگین اگر مذکور، شرایط در دیگر، عبارت به) است ثیرتأبی( ماده همین 1 تبصره موضوع) دانشجو شدن ممتاز یا شدن مشروط

 (.شودنمی محسوب ممتاز ،شد باالتر و 17 اگر و نیست مشروط ،شد 12

با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت  –موجه در جلسات امتحانی پایان نیمسال تحصیلی  از جمله غیبت –که دانشگاه به هر دلیل درصورتی

 میانگین اگر شود، اماکند و این امر منجر به کاهش تعداد واحدهای دانشجو از حدنصاب شود، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می

  .شودنمی محسوب ممتاز شد، باالتر و 17 و اگر نیست مشروط شد، 12 از کمتر دانشجو

 با و آموزشی گروه تأیید با باشد، داشته نظری درس دو حداکثر آموختگیدانش برای تحصیلی نیمسال آخرین در دانشجو کهصورتیدر .8ماده 

 تابستان دوره یا نیمسال آن در داستا به معرفی صورت به را دروس تواندمی( 7 ماده 3 و 2 های تبصره موضوع) نیمسال آن واحدهای سقف رعایت

 .بگذراند

 با تواندمی باشد، گذرانده را فوق درس عملی دوره اما ،نکند کسب قبولی نمره ولی ،اخذ را نظری -عملی درس یك قبالً دانشجویی چنانچه: تبصره

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

هیچ  وشود  اخذ نیمسال همان برای اتمام تحصیل، در باقیمانده واحدهای کلیه که است آن آموختگی،دانش برای آخر نیمسال از منظور -1

 .ه باشدنماند باقی حصیلیالتفارغ برای واحدی

عالوه بر رعایت ماندن حتی یك درس به صورت معرفی به استاد، باقی درصورتواحد است.  24آخر  نیمسالحداکثر واحد برای دانشجویان  -2

یان مشروط، مجاز توسط دانشجوواحد  14و حداکثر  17واحد توسط دانشجویان دارای معدل کمتر از  20انتخاب بیش از نیازی دروس، پیش

 نیست.
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 عهده بر مصوب درسی برنامه طبق درس هر( خرأت و تقدم) نیازپیش رعایت با رشته هر و دوره هر دروس تمامی ارائه ترتیب و چگونگی .9 ماده

 . است شیآموز گروه

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

 .استی آموزشی هاگروهمسئولیت رعایت مفاد این ماده بر عهده مدیران  -1

به شرطی  – اخذ نماید و هیچ واحدی باقی نمانده باشدالتحصیلی احد درسی برای فارغو 24حداکثر تا ر تحصیلی، در نیمسال آخی که دانشجوی -2

 .استتداخل ساعت امتحان معاف  و نیاز هم ،نیازاز رعایت پیش - باشد 10 باالی وی کل میانگین که

 در جبرانی دروس نمره و باشدمی واحد 6 حداکثر ناپیوسته رشناسیکا برای صرفاً آموزشی گروه تشخیص با جبرانی واحدهای تعداد .10ماده 

  .شودنمی محاسبه کل و نیمسال میانگین

 

 درصورت: بت تمامی نمرات دانشجو در سامانه جامع آموزشی دانشگاهپس از ث -1

درس باقیمانده به مجاز به اخذ تأیید مدیر گروه آموزشی مربوط، دانشجو  و درس نظری برای فراغت از تحصیل فقط یكباقیماندن الف(   

 . باشدصورت معرفی به استاد می

داشتن حداقل یکی از شرایط  ،باقیماندن دو درس نظری برای فراغت از تحصیل ورتدرص شودتوصیه میهای آموزشی به مدیران گروه ب(

 :نمایندباقیمانده به صورت معرفی به استاد  دروساخذ  را مبنای موافقت بازیر 

 ( پذیرفته شدن در مقطع باالتر تحصیلی     1           

 درسگذشته و عدم کسب نمره قبولی در آن های س در نیمسال/ نیمسالودرحداقل یکی از ( اخذ 2           

      عدم امکان اخذ درس توسط دانشجو در نیمسال قبل به دلیل تداخل با سایر دروس( 3           

 نداشتن ظرفیت کالس در نیمسال قبل( 4           

 حذف درس به دلیل عدم تکمیل ظرفیت در نیمسال قبل( 5           

 آموزشی و گروه تخصصی شورای پیشنهاد به کهبا ماهیت غالب نظری  نظری -عملی و نظری دروس تمامی برای اداخذ درس معرفی به است -2

و در سامانه جامع آموزشی دانشگاه ثبت شده است، مجاز  اعالم دانشگاه تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت به دانشکده آموزشی شورای تصویب

 .است

 گروه آموزشی مربوط است.مدیر نظری، تأیید استاد درس و  -رس عملیمالك گذراندن دوره عملی یك د -3

تواند با موافقت گروه آموزشی و با هماهنگی آموزش پس از انجام امور مندی از تسهیالت معرفی به استاد، میدانشجوی واجد شرایط بهره -4

بق تقویم آموزشی مصوب دانشگاه و یا با امتحانات پایان دوره تابستان هشتم و یا در امتحانات پایان نیمسال مطایا  اداری مربوطه، در هفته چهارم

 امتحان دهد.

اخذ مجدد درس/دروس معرفی های تعیین شده برای امتحان درس معرفی به استاد مراجعه نکند، موضوع چنانچه دانشجو به هر دلیلی در بازه -5

 گیری خواهد شد.شورای آموزشی دانشگاه مطرح و تصمیم با درخواست دانشجو و تأیید مدیر گروه مربوط، دربه استاد 

سامانه جامع آموزشی دانشگاه روز پس از تاریخ برگزاری امتحان در  10استاد درس معرفی به استاد موظف است نمره نهایی درس را حداکثر  -6

 نزد خود نگهداری کند.صیلی بعد تا پایان نیمسال تحهای امتحانی را برگه، دانشجویان رسیدگی به اعتراضات پس ازثبت و 

 وجود دارد.سامانه جامع آموزشی دانشگاه ساعت پس از ثبت نمره، امکان اعتراض به نمره از طریق  48برای دانشجو تا  -7

عدم  رتدرصوتحصیل خواهند داشت. دوره مندی از تسهیالت معرفی به استاد را در طول تنها یکبار امکان بهره 8دانشجویان مشمول ماده  -8

اخذ تحصیلی، دروس باقیمانده را در سنوات مجاز درس/دروس اخذ شده به صورت معرفی به استاد، دانشجو موظف است درس/اخذ نمره قبولی در 

 شرکت نماید. آنهای مربوط به و در کالس
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 دوره در و است 14 زیر آنها کل معدل که( دانشگاهیپیش مدرك فاقد) پیوسته کاردانی دوره آموختگاندانش برای دارد اختیار دانشگاه :تبصره

 دروس این نمره. کند ارائه جبرانی درسی واحد 20 حداکثر ،اندشده پذیرفته( آموزشی گروه یصختش به) رتبطغیرم رشته در ناپیوسته کارشناسی

 .شودنمی محاسبه  کل و نیمسال میانگین در
 

گذراندن  مربوط، ملزم به تشخیص گروه آموزشی بانیازی است که دانشجو دروس پیش ،ناپیوستهمنظور از دروس جبرانی در دوره کارشناسی  -1

 آنها است.

 . است الزامی ها در انتخاب واحدواحدمجاز  سقف رعایت ،جبرانی دروس درصورت اخذ -2

 .است پذیرامکان تحصیلی رشته یك در و یکبار صرفاً تحصیلی دوره هر در دانشجو، هر برای رایگان آموزش .11ماده 

 آن مجدد انتخاب برای درس، هر در قبولی نمره کسب عدم یا حذف درصورت ی،دولت یهادانشگاه در رایگان آموزش مشمول دانشجوی .12 ماده

 .باشدمی دانشگاه امنای هیأت مصوبه طبق مربوط هزینه پرداخت به موظف باشد شده تمام دانشجو تحصیلی مجاز سنوات کهیدرصورت درس،

 به مربوط مصوبات مطابق ،شودمی تحصیلی مدرك به منتهی که ضوریغیرح یهادوره در تواندمی نامهآیین این مشمول دانشجوی .13 ماده

 . کند تحصیل همزمان صورت

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

 غیره و نظر تجدید تاریخ نمره، ثبت و اعالم دروس، اضطراری حذف اضافه، و حذف زمان و چگونگی درباره گیریتصمیم و ریزیبرنامه .14ماده 

 .شودمی انجام دانشگاه آموزشی شورای مصوب اجرایی نامهشیوه طبق

 دو و حذف درس 2 حداکثربازه زمانی حذف و اضافه )طبق تقویم آموزشی مصوب دانشگاه(  در فقط تحصیلی، نیمسال هر در تواندمی دانشجو -1

 .نشود واحد 20 از بیش یا واحد 12 از کمتر وی باقیمانده واحدهای تعداد آنکه بر مشروط نماید، اضافه درس

با  کهصورتیدر و واحد اخذ نماید 20تواند بیش از د، دانشجو نمیکه تا قبل از اتمام مهلت حذف و اضافه، نمره درسی اعالم نشده باشصورتیدر -2

 واحد درسی را حذف نماید. 14باید در زمان حذف و اضافه تعداد واحد بیشتر از سقف  ،اعالم نمره درس ناتمام، فرد مشروط شود

 از دانشجویان نظر تجدید تقاضای بررسی برای ساعته 48 لحداق مهلت نمودن لحاظ با را، درس نهایی هر نمره است، موظف درس هر مدرس -3

سامانه جامع آموزشی  در درس آن نیمسال پایان امتحان برگزاری تاریخ از روز 10 مدت ظرف حداکثر سامانه جامع آموزشی دانشگاه، طریق

 .کند نهایی دانشگاه

 .کند ثبت سامانه جامع آموزشی دانشگاه در را خوددر نمره  نظر تجدید تقاضای شده، تعیین مدت در تواندمی دانشجو -4

 یپیگیری ثبت نهایی نمرات دانشجویان در سامانه جامع آموزشاتمام امتحانات پایان هر نیمسال تحصیلی، موظف به آموزش دانشکده پس از  -5

 است.دانشگاه 

، در های عملی، کارآموزی و کارورزینامه، پروژه پایانی، طرح و رساله نهایی، پژوهشپایانالم کردن دروس آخرین مهلت ارائه نمره یا ناتمام اع -6

در هر حال  شهریورماه خواهد بود. 31تیرماه و در دوره تابستان  31ماه، در نیمسال دوم هر سال تحصیلی بهمن 30نیمسال اول هر سال تحصیلی 

 .شودثبت میصفر برای آن درس نمره  ،به نمره قطعی تبدیل گردد و پس از انقضای مدت زمان مذکوروق در موعد ف باید نمره درس ناتمام

در اولین نیمسال تحصیلی پس از اخذ  در نیمسال بعد وجود دارد، لزوم ادامه درستأیید استاد مربوط،  دانشجو موظف است در درسی که با -7

نام تمدید را با همان استاد درس انجام دهد و شهریه ثابت و متغیر مربوط را برابر مقررات بپردازد. درصورت عدم تمدید درس، برای آن درس، ثبت

 آن درس نمره صفر منظور خواهد شد.

ها )و تواند برای اتمام درس با رعایت پیوستگی نیمسالکه پس از تمدید درس ناتمام، دانشجو موفق به اتمام آن درس نشود، وی میدرصورتی -8

 دهد، به تمدید درس بپردازد.      های تابستانی(، به طور مکرر تا زمانی که سنوات تحصیلی اجازه میا درصورت لزوم دورهی



 

7 

 

                                  آموزشی شورای مصوب ضوابط و فرایند درس، طبق استاد سوی از نمره اعالم از پس ماه دو حداکثر نمره تغییر به مربوط امور به رسیدگی -9

 .است تغییر غیرقابل و قطعی نمرات ،مهلت مقرر از پس و شودانجام می دانشگاه

 پیوسته کارشناسی یهادوره در و سال دو ناپیوسته کارشناسی و( ناپیوسته و پیوسته از اعم) کاردانی یهادوره در تحصیل مجاز مدت .15 ماده

 .است سال چهار

 کارشناسی و کاردانی یهادوره برای نیمسال یك حداکثر دانشگاه، آموزشی شورای تصویب با و خاص یطشرا در دارد اختیار دانشگاه: 1 تبصره

 ،نشود آموختهدانش مدت این در دانشجو چنانچه. دهد افزایش را تحصیل مجاز  مدت پیوسته، کارشناسی دوره برای نیمسال دو حداکثر و ناپیوسته

 .شد خواهد محروم تحصیل ادامه از

 .شودمی دریافت رایگان آموزش مشمول دانشجویان از دانشگاه امناء هیأت مصوب تعرفه طبق تحصیلی سنوات افزایش هزینه :2 تبصره

و  وافقت داردم ناپیوسته کارشناسی دوره تمامی دانشجویانبرای نیمسال پنجم  تحصیل مجاز مدت افزایش شورای آموزشی دانشگاه با -1

 .موارد خاص است بررسیششم و بعد از آن در اختیار شورای  برای نیمسال

در نیمسال هفتم و بعد از آن، منوط به اخذ مجوز از  ناپیوسته کارشناسی وظیفه دوره دانشجویان پسر مشمول خدمت نظام تحصیل ادامه -2

 .استوظیفه نظام 

و موافقت  پیوسته کارشناسی دوره تمامی دانشجویانهای نهم و دهم برای نیمسال تحصیل مجاز مدت افزایشبا  دانشگاهشورای آموزشی  -3

 .موارد خاص است و بعد از آن در اختیار شورای بررسییازدهم  برای نیمسال

در نیمسال یازدهم و بعد از آن، منوط به اخذ مجوز از  ستهپیو کارشناسی وظیفه دوره دانشجویان پسر مشمول خدمت نظام تحصیل ادامه -4

 .استوظیفه نظام 

 دانشگاه آموزشی شورای توسط شده اضافه مدت و تحصیل مجاز مدت در رشته مصوب دروس گذراندن به موفق دانشجو که مواردی در -5

 به http://portal.saorg.ir :به نشانی )سجاد(ن دانشجویا امور جامع هساماناز طریق  را افزایش سنوات تحصیلی درخواست تواندمی نشود،

  .دهد ارائه دانشگاه خاص موارد بررسی شورای

 نتایج و تکالیف امانج کالس، در فعالیتو  حضور براساس و درس آن مدرس توسط درس هر در دانشجو تحصیلی پیشرفت ارزیابی .16ماده 

 .شودمی محاسبه بیست تا صفر از عددی صورت به و شودمی انجام امتحانات

 .است الزامی نظری دروس برای کتبی آزمون برگزاری :1 تبصره

 ارائه روژهپ با مصوب، درسی برنامه در که دروسی و عرصه در کار صحرایی، عملیات کارورزی، و کارآموزی دبیری، تمرین دروس نمرات :2 تبصره

 تلقی ناتمام نباشد، میسر تحصیلی نیمسال یك طول در آنها تکمیل مربوط، آموزشی گروه تأیید و مدرس تشخیص به کهدرصورتی ،شودمی

 .شودمی انجام 14 ماده نامهشیوه طبق ناتمام نمره شدن قطعی ،شودمی

با ماهیت غالب  نظری -عملی دروس مگر ،است الزامی نظری -عملی و نظری سدرو تمامی برای تحصیلی نیمسال پایان کتبی آزمون برگزاری -1

و  اعالم دانشگاه تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت به دانشکده آموزشی شورای تصویب وآموزشی  گروه تخصصی شورای پیشنهاد به کهعملی 

 .شودجامع آموزشی دانشگاه ثبت در سامانه 

های عملی، کارآموزی، کارورزی و سایر دروسی که طبق نامه، پروژه پایانی، طرح و رساله نهایی، پژوهشاند به دروس پایانتومی تمدید درس -2

 .نیستسرفصل مربوط با پروژه همراه است، داده شود و برای بقیه دروس مجاز 

پایان نیمسال تحصیلی تا  ها، حفظ و نگهداری برگهترمامتحانی پایان های، تصحیح برگهاستاد موظف است نسبت به ارزیابی صحیح دانشجو -3 

 .اقدام نماید بعد،

http://portal.saorg.ir/
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 .است الزامی حضوری یهادوره درس جلسات تمام در دانشجو حضور .17ماده 

 تشخیص به دانشجو غیبت چنانچه کند، غیبت درس آن نیمسال پایان امتحان جلسه در یا جلسات 16/3 از بیش درسی در دانشجو اگر: 1 تبصره

 صورت این در. شودمی حذف درس آن موجه، تشخیص درصورت و صفر درس آن نمره شود، داده تشخیص غیرموجه دانشگاه آموزشی شورای

 وی تحصیلی سنوات جزو کامل نیمسال یك عنوان به مذکور لنیمسا ولی ،نیست الزامی دانشجو برای نیمسال طول در واحد 12 نصاب حد رعایت

 .شودمی محسوب

 شروع از قبل دانشگاه آموزشی شورای تأیید و دانشجو کتبی درخواست با تحصیلی نیمسال یك دروس تمام حذف خاص، شرایط در :2 تبصره

 .است پذیرامکان تحصیلی سنوات در احتساب با و امتحانات

 درس یك صرفاً نیمسال، پایان امتحانات شروع از قبل هفته دو تا اضطرار درصورت ماده، این 1 تبصره مفاد رعایت با تواندمی دانشجو :3 هتبصر

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

 .است 10 درس هر در ولیقب نمره حداقل. 18ماده 

 با را مذکور دروس یا درس بعدی، یهانیمسال در چنانچه ،نکند کسب قبولی نمره درس چند یا یك در نیمسال هر در که دانشجویی :1 تبصره

 محاسبه در هانمره نای اما ماندمی باقی و ثبت فقط دانشجو، تحصیلی نمرات ریز در قبلی مردودی یهانمره تمام یا نمره بگذراند، قبولی نمره

 .بود خواهد دوره کل میانگین محاسبه مالك درس آن در قبولی نمره آخرین صرفاً و اثربی دوره کل میانگین

 مشروطی و باشدمی آموختگیدانش هنگام در تحصیلی دوره کل میانگین همحاسب برای صرفاً ،1ه تبصر از استفاده با دروس گذراندن :2 تبصره

 .کندنمی خنثی را قبل یهاالنیمس در دانشجو

 .شودنمی ،کنندمی دریافت مردودی نمره انضباطی، کمیته حکم یا و تقلب دلیل به که دانشجویانی شامل ماده این تسهیالت :3 تبصره

 نیمسال در و ودشمی تلقی مشروط نیمسال آن در دانشجو باشد، 12 از کمتر تحصیلی نیمسال هر در دانشجو نمرات میانگین چنانچه .19ماده 

 .کند انتخاب درسی واحد 14 تا تواندمی حداکثر بعدی

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

 .شودمی محروم تحصیل از باشد، شده مشروط

 .است دانشجو مشروطی وضعیت بررسی مالك ،نیمسال تحصیلی هردر  و مردودی( قبولینمره نمره )اعم از  دارای واحد تعداد -1

 از پس نیمسال اولین در باشد، داشته تحصیلی ...( وقفه و مرخصیاخذ  ترم، )حذف دلیلی هربه  مشروطی، از پس نیمسال در دانشجویی اگر -2

 .ندارد را حدوا 14 از بیش انتخاب حق تحصیل، مجدد شروع

 پیوسته کارشناسی دوره در و نیمسال یك ناپیوسته، کارشناسی و کاردانی دوره در تحصیل، مجاز سنوات رعایت با تواندمی دانشجو .20 ماده

 .کند استفاده تحصیلی مرخصی از نیمسال دو حداکثر

 .است تحصیلی سنوات در احتساب بدون و تحصیلی نیمسال دو زایمان، مرخصی مجاز مدت :1 تبصره

 در احتساب بدون و تحصیلی نیمسال دو حداکثر آموزشی، شورای و دانشگاه معتمد پزشك تأیید درصورت پزشکی، مرخصی مجاز مدت :2 تبصره

 .است تحصیلی سنوات

 در احتساب بدون و تحصیلی نیمسال دو تا حداکثر...(  و والدین یا همسر مأموریت مانند) تحصیلی مرخصی مصادیق سایر بررسی :3 تبصره

 .است دانشگاه آموزشی شورای اختیار در مجاز، سنوات

 مندبهره آن در مندرج هایتبصره و ماده این در مذکور هایمرخصی مجموع از دانشگاه آموزشی شورای تشخیص با تواندمی دانشجو :4 تبصره

 .شود
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 .شودمی محسوب تحصیل از انصراف تحصیلی، نیمسال هر در دانشجو نکردن نامثبت. 21 ماده

 .است دانشگاه آموزشی شورای عهده بر تحصیل از منصرف دانشجوی تحصیل به بازگشت مورد در گیریتصمیم :تبصره

بعد  هفته 3)جازه از دانشگاه، منجر به ثبت وضعیت عدم مراجعه نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی و ترك تحصیل بدون کسب اثبت -1

امکان ادامه تحصیل دانشجو،  در سامانه جامع آموزشی دانشگاه و لغو معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور مشمول خواهد شد. (حذف و اضافهاز 

 ای دانشجویان ذکور مشمول خواهد بود.منوط به موافقت شورای بررسی موارد خاص و نیز اخذ مجوز از سازمان نظام وظیفه بر

 شورای به نامهآیین این 20 ماده مفاد رعایت با ،دارند مراجعه عدم نیمسال یك که دانشجویانی تحصیل به بازگشت مورد در گیریتصمیم -2

 .شودمی تفویض دانشکده آموزشی

، و داشتن سنوات تحصیلی مجاز ل دانشجوی منصرف از تحصیلدرصورت موافقت شورای آموزشی دانشکده با درخواست بازگشت به تحصی -3

درخواست وی الزم است شود و درصورت نداشتن سنوات تحصیلی، مرخصی تحصیلی منظور مینام نکرده است، که دانشجو در آن ثبت ینیمسال

 .گرددبررسی شورای بررسی موارد خاص در 

 سامانه در ،تحصیل به بازگشتاخذ مجوز  جهت را خود درخواست ،تحصیلی نیمسال یك از بیش مراجعه عدم صورتدر است موظف دانشجو -4

 .نماید ثبت ،دانشگاه خاص موارد بررسی شورای رای طرح درب  http://portal.saorg.ir :به نشانی (سجاد)ن دانشجویا امور جامع

. کند تسلیم دانشگاه آموزش اداره به کتبی صورت به و شخصاً را خود انصراف درخواست باید تحصیل، از انصراف متقاضی دانشجوی .22ماده 

 این انقضای از پس اینصورت، درغیر. بگیرد پس را خود انصراف تقاضای درخواست، ارائه تاریخ از ماه دو تا و بار یك برای فقط است مجاز دانشجو

 .شودمی صادر وی تحصیل از انصراف حکم مهلت،

 نماید. اعالمبه آموزش  از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاهموظف است درخواست انصراف خود را  دانشجو -

 تحصیلی دیگر گرایش یا رشته به گرایش یا رشته یك از تواندمی زیر طشرای داشتن با پیوسته کارشناسی و کاردانی یهادوره دانشجوی .23 ماده

 .دهد گرایش یا رشته تغییر دانشگاه همان در

 دانشگاه در دانشجو تقاضای مورد گرایش یا رشته وجود( الف

 دانشگاه موزشیآ شورای تأیید با و مقصد و مبدأ آموزشی گروه موافقت( ب

 در گرایش یا رشته آن در شده پذیرفته فرد آخرین نمره از ربطذی آزمایشی گروه سراسری آزمون در دانشجو اکتسابی یهانمره نبودن کمتر( ج

 کشور آموزش سنجش سازمان تأیید با پذیرش سال در و دانشگاه

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

 .دهد گرایش یا رشته تغییر ماده، این شرایط رعایت با تواندمی یکبار برای حصیلیت دوره هر در صرفاً دانشجو :تبصره

 

 

 

 نیمسال همان اضافه و حذف یزمان آغاز بازه تا حداکثر( 3 تا 1 هایتبصره مشمول دموار جز به) را خود مرخصی تقاضای است موظف دانشجو -1

  .شد خواهد 21 ماده مفاد مشمول وی اینصورتغیر در کند، ثبت سامانه جامع آموزشی دانشگاه در

 ود.شوات تحصیلی دانشجو محسوب میجزو سن -3تا  1های به جز تبصره – 20مدت مرخصی موضوع ماده  -2

http://portal.saorg.ir/
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در رشته اولیه بگذراند تا را واحد درسی  26حداقل ، الزم است «ج»شتن شرط مندرج در بند ندا درصورتدانشجوی متقاضی تغییر رشته  -1

 ، درخواست تغییر رشته برای اخذ تصمیم به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارسال شود. الزم جهت ارزیابی علمیدرصورت داشتن شرایط 

و در نیمسال  ماه تا آخر آذرماهاول آباناز  تحصیلی اول نیمسال در را خود درخواست باید گرایش تغییر یا و رشته تغییر متقاضی دانشجوی -2

 دوم از اول خردادماه تا آخر تیرماه ارائه نماید. 

 قاضی تغییر رشته، به قوت خود در سابقهاحکام پیشین شورای بررسی موارد خاص و یا شورای آموزشی دانشگاه در خصوص دانشجوی مت -3

 ماند.تحصیلی وی باقی می

گرایش، دانشجو باید تا قبل از حذف و اضافه نیمسال بعدی، نسبت به تطبیق واحدهای گذرانده  یاپس از صدور حکم موافقت با تغییر رشته  -4

 خواهد بود. مسئولیت عدم انجام به موقع تطبیق واحد، با شخص دانشجو خود اقدام نماید.

خاب واحد در رشته یا گرایش جدید، تقاضای تنام و انمجاز است تا قبل از ثبتیا گرایش او موافقت شده، دانشجویی که با تقاضای تغییر رشته  -5

دره غیرقابل تغییر انصراف از تغییر رشته یا گرایش خود را به آموزش دانشگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت، پس از انقضای مهلت مقرر حکم صا

 است.

 حضوری و حضوری نیمه به غیرحضوری از روزانه، به شبانه از دولتی، به غیردولتی از باالتر، یهادوره به پایین یهادوره از رشته تغییر .24 ماده

 .است مجاز آن برعکس ولی ،است ممنوع

 سراسری آزمون طریق از آنها در پذیرش که ییهارشته به باشدمی نآزمو بدون طریق از دوره در وی پذیرش که دانشجویی رشته تغییر :تبصره

 .است ممنوع باشد، گرفته صورت

 23 ماده در شده ذکر ضوابط و شرایط داشتن با گرایش تغییر اما است، ممنوع ناپیوسته کارشناسی دوره در دانشجو رشته تغییر. 25ماده 

 .است پذیرامکان

 آموزش مؤسسات و هادانشگاه کارشناسی و کاردانی یهادوره دانشجویان انتقال و میهمانی نامهآیین مطابق شجودان انتقال و میهمانی .26 ماده

 .شودمی انجام وزارت مصوب غیردولتی و دولتی عالی

 

 

 

 مقصد، و مبدأ هایدانشگاه موافقت کسب با و( 28،27،26،25 مواد موضوع) شرایط احراز درصورت گرایش یا رشته تغییر با توأم انتقال .27 ماده

  .است پذیرامکان بار یك برای فقط

 پذیرامکان دانشگاه آموزشی شورای مصوب اجرایی دستورالعمل اساس بر دانشجو شده گذرانده درسی هایواحد پذیرش و سازیمعادل .28ماده 

 .است

 .شودمی کاسته دانشجو تحصیلی مجاز سنوات از نیمسال یك شده، سازیمعادل دروس از واحد 20 تا 12 هر ازای به :1 تبصره

 :گیردمی صورت زیر عرض هم یآموزش هایشیوه در صرفاً دروس سازیمعادل: 2 تبصره

 غیرحضوری یا حضوری نیمه حضوری، یهادوره به حضوری دانشجوی گذرانده واحدهای( الف

 غیرحضوری و حضوری نیمه به حضوری نیمه( ب

 غیرحضوری به غیرحضوری( ج

 امور جامع سامانهدو نیمسال تحصیلی در حداکثر دانشجوی متقاضی میهمانی باید در اردیبهشت ماه هر سال، درخواست خود را برای  -1

مبدأ و مقصد درخواست را بررسی و اعالم  هایتا در موعد مقرر، دانشگاه کندثبت  http://portal.saorg.ir  :به نشانی (سجاد)دانشجویان

 .نظر نمایند

 .است نیمسال 2نیمسال و در مقطع کارشناسی ناپیوسته  4حداکثر مدت میهمانی در مقطع کارشناسی  -2

http://portal.saorg.ir/
http://portal.saorg.ir/
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آموختگانی که مدرك مرسوم دانشگاهی دریافت باشد. برای دانشانتقالی می سازی مختص دانشجویان اخراجی، انصرافی، تغییر رشته ومعادل -1

و یا  12نمرات  با گذرانده شدهاند، فقط دروس عمومی ای دیگر پذیرفته شده، دوباره در همان رشته یا رشتهاند و در همان دوره یا دوره باالترکرده

است با نظر گروه آموزشی مربوطه  12تا  10و دروسی که نمره آنها بین  استپذیرش زی و ساقابل معادل ،دروسبه شرط اشتراك محتوایی  ،باالتر

 شود.پذیرفته می

های شوند، ضمن حفظ کمینه سالها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته میدرخصوص دانشجویان انصرافی و اخراجی که مجدداً در دانشگاه -2

 سازی و پذیرش نیست.واحدهای درسی دوره قبلی قابل معادل درصد از 50مجاز در هر مقطع تحصیلی، بیش از 

سازی ، معادل12بودن عنوان درس و تعداد واحد و داشتن نمره حداقل  کاربردی درصورت یکسان –دروس گذرانده شده در مراکز علمی  -3

 واحدهای درسی قابل بررسی است.

دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی  ، انتقالی خارج از کشور و یاکنکور مجدددروس دانشجوی  (تطبیق واحد)سازی ررسی و معادلب -4

شود و فقط دروسی از وی پذیرفته خواهد شد که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا میانجام گروه آموزشی رشته جدید  گذرانده، در

 داشته باشد. اشتراك محتوایی ،ق برنامه درسی مصوبگرایش جدید طب

با احتساب در معدل کل و سنوات در دروس پذیرفته شده نمرات فقط  ،و انتقالی خارج از کشور تطبیق درسی دانشجوی کنکور مجدددر  -5

 شود.کارنامه دانشجو ثبت می

دروسی که پذیرفته شده است، در معدل ترم و کل نمرات جو در کارنامه ثبت و فقط در تطبیق واحد دانشجوی انتقالی، تمامی دروس دانش -6

 گردد. های مشروطی عیناً در سوابق تحصیلی دانشجو ثبت میمحاسبه و ترم

دروسی که مرات ندر کارنامه ثبت و فقط  تمامی دروس دانشجو ،انتقالی توأم با تغییر رشتهگرایش و یا ر رشته/تغییدانشجوی  واحددر تطبیق  -7

 . شودمیکل محاسبه ترم و در معدل  ،از وی پذیرفته شده است

 .باشندمیدانشجو ی آموزشی ملزم به ثبت تمام دروس پذیرفته شده و پذیرفته نشده در گزارش تطبیق واحد هاگروهمدیران محترم  -8

و یا باالتر است پذیرفته خواهد شد و پذیرش  12دروسی که نمرات آنها اشتراك محتوایی دروس گذرانده شده توسط دانشجو، فقط  درصورت -9

 شود.است با نظر گروه آموزشی مربوطه انجام می 12تا  10دروسی که نمره آنها بین 

پذیر است که میزان واحد درس گذرانده شده نظر عنوان و محتوا( با میزان واحدهای متفاوت، به شرطی امکان پذیرش دو درس یکسان )از -10

بیش از میزان واحد درسی باشد که قرار است تطبیق داده شود. )به طور مثال: درس سه واحدی به جای درس دو واحدی قابل تطبیق است، ولی 

 پذیر نیست.(بالعکس آن امکان

 شود.و گرایش در ضمن تحصیل نمی ر رشتهشامل دانشجوی تغیی 28ماده  1صره تب -11

 :است جدول زیربه شرح و انتقال خارج از کشور سازی شده، در سنوات دانشجویان کنکور مجدد نحوه احتساب واحدهای معادل -12

 یمسال(تعداد کسر سنوات مجاز تحصیل )ن تعداد واحد تطبیق داده شده از دوره قبلی ردیف

 صفر احدو 11تا  0 1

 یك احدو 31تا سقف  احدو 12از  2

 دو واحد  51احد تا سقف و 32از  3

 سه واحد 71واحد تا سقف  52از  4

 چهار واحد 91واحد تا سقف  72از  5

 پنج واحد 111واحد تا سقف  95از  6

 شش واحد 131واحد تا سقف  112از  7

 "مربوطه مقررات و نامهبراساس آیین" مالی تا امورشود میارجاع  دانشگاه الذکر به امور مالین در تمام شرایط فوقتطبیق واحد دانشجویا -10

 .اقدام نماید دانشجویان شهریه کردن وضعیتمشخصنسبت به 
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 .است دوره پایان در 12 حداقل کل میانگین داشتن ناپیوسته و پیوسته کارشناسی کاردانی، یهادوره برای آموختگیدانش مالك .29 ادهم

 مجاز سقف رعایت با نیمسال یك تنها باشد 12 از کمتر دوره آن درسی واحدهای تمام گذراندن از پس دانشجویی کل میانگین چنانچه :تبصره

 کل میانگین است، دهگذران 12 از کمتر نمره با که هاییدرس از واحد 20 حداکثر مجدد اخذ با تا شودمی داده فرصت وی به تحصیلی سنوات

 .شودمی محروم تحصیل از صورت این غیر در ،کند دریافت را دوره حصیلیت مدرك و برساند 12 حداقل به را خود شده اخذ دروس

 دروس واحد 10 حداکثر شامل) درسی واحد 68 حداقل پیوسته کارشناسی دوره در تحصیل از محروم یا منصرف دانشجوی کهدرصورتی .30 ماده

 مدرك تواندمی صورت این در باشد، باالتر یا 12 وی گذرانده دروس کل میانگـین و گذرانده قبـولی نمره با را( دوره دروس سایر از مابقی و یعموم

 دوره در تحصیل از محروم یا منصرف دانشجوی به همچنین و مذکور دانشجوی به صورت، این غیر در. کند دریافت را رشته همان کاردانی دوره

 .شد خواهد داده شده گذرانده واحدهای تعداد بر مبنی گواهی فقط ناپیوسته، کارشناسی و کاردانی

 نمره با را کاردانی دوره نیاز مورد واحدهای از بیش پیوسته کارشناسی دوره در تحصیل از محروم یا منصرف دانشجوی کهدرصورتیدر :1 تبصره

 آن در دانشجو کل میانگین که دهدمی قرار کاردانی مدرك صدور برای کل میانگین مالك را دروسی دانشگاه تصور این در ،باشد گذرانده قبولی

 .شود باالتر یا 12 دروس،

 محل دانشگاه بودن مجری یا رشته آن در مصوب کاردانی دوره وجود از نظر صرف و دانشجو تقاضای حسب کاردانی مدرك صدور :2 تبصره

 .شودمی انجام دانشجو تحصیل

 .است دانشگاه آموزش اداره در دانشجو درس نمره آخرین ثبت زمان ،آموختگیدانش تاریخ .31 ماده

 

 

 

 آن مفاد تفسیر و اجرا بر نظارت و است دانشگاه عهده بر آن بر رتبطم قانونی پاسخگویی هرگونه و نامهآیین این اجرای حسن مسئولیت .32 ماده

 است. رتوزا آموزشی معاون عهدة بر

 آموزشی ریزیبرنامه عالی شورای تصویب به 16/12/93 مورخ 859 شماره جلسه در تبصره 34 و ماده 33 و مقدمه یك در نامهآیین این .33ماده 

 به ندهست تحصیل به شاغل ،نامهآیین این ابالغ زمان در که دانشجویانی تمام نیز و آن از پس و 93-94 سال ورودی دانشجویان برای و رسید

 .شودمی اعالم اثر بال و لغو آن با مغایر هایبخشنامه و هانامهآیین تمام و است االجراالزم نکند ایجاد ایشان تحصیل در خللی که شرطی

جلسه  درسی، جلسه بحث و برر 6پس از  1393های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال آموزشی دوره نامهآیین اجرایی نامهشیوه

نامه جایگزین شیوه 1401 -1402 تحصیلی سال دوم نیمسال از و رسیدنهایی  تصویب به دانشگاه آموزشی شورای 21/08/1401مورخ  569

 .است االجراالزم 33مورد اشاره در ماده  دانشجویانتمامی  برایقبلی گردید و 

 

التحصیالن نیمسال تیرماه )برای فارغ 31التحصیالن نیمسال اول(، بهمن ماه )برای فارغ 30 آموختگی برای تمامی دانشجویان؛تاریخ دانش -

 التحصیالن دوره تابستان( است.شهریورماه )برای فارغ 31دوم(، 

 درس نمره آخرین ثبت زمانشوند، التحصیل میدرس به صورت معرفی به استاد فارغدانشجویانی که با اخذ آموختگی برای تاریخ دانش -

 .است دانشگاه سامانه جامع آموزشی در معرفی به استاد


