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 مقدّمه

 یمصوّب جلسه، 2و  1های سطح ی دانشگاههای تحصیلی ویژهی آموزشی دورهپارچهی یکنامهآیین

معاونت آموزشی وزارت علوم،  11/13/97 ، مورخ43169/2ی ی شمارهنامه ، طی31/11/1396 تاریخبه ، 889

نامه تهيه و ی یادشده، این شيوهنامه 3شده در بند ابالغ گردید و بر اساس اختيارات تفویض تحقيقات و فناوری

 و بعد از آن قابل اجراست. 1397د و صرفاً برای دانشجویان وروی تدوین ش

 

 هدف .1ی مادّه

 

انتظام بخشيدن به امور تحصيلی دانشجویان از طریق تعيين چارچوب قانونی نامه، هدف از تدوین این شيوه    

های آموزش عالی ها و مؤسسههای آموزشی و پژوهشی دانشگاهپارچه و صحيح برنامهبرای اجرای هماهنگ، یک

 کشور به منظور تربيت نيروی انسانی متخصص، متعهد، آشنا با علم و آخرین دستاوردهای علمی و منطبق با

های موجود برای ارتقای سطح کيفی آموزش و پژوهش در گيری بهينه از ظرفيتنيازهای جامعه، در راستای بهره

 های کاردانی، کارشناسی ناپيوسته و پيوسته است.دوره

 

 تعاریف .2 یمادّه
 

 است. فناوری و تحقيقات علوم، وزارتمنظور  :زارتو.1

مجوز تاسيس از مراجع  و پژوهشی دارای عالی آموزش موسسات و ها دانشگاههر یک از  منظور: دانشگاه.2

 .هستند پيوسته کارشناسی و ناپيوسته کارشناسی کاردانی،های  دوره مجریربط که ذی

منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصيلی بدون پرداخت هزینه در  رایگان: .آموزش3

 کنند.ت استفاده میهایی است که از بودجه عمومی دولدانشگاه

ست که در یکی از دوره های آموزش عالی برابر ضوابط معين، پذیرفته شده، ثبت نام کرده و فردی ا: دانشجو.4

 مشغول تحصيل است.
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 و رسانده پایان به موفقيت با را مصوب  تحصيلی های ورهد رشته های از یکی که است فردی: آموخته دانش.5

 .است کرده دریافت را همربوط تحصيلی مدرك یا معيّن، گواهی ضوابط برابر

شيوه ای از پذیرش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليت های تحصيلی دانشگاه شرکت  .حضوری:6

 می کند.

 شيوه ای از پذیرش است که دانشجو بدون حضور در دانشگاه، فعاليت های تحصيلی دارد.غیر حضوری: . 7

پذیرش است که بخشی از آموزش آن حضوری و بخش دیگر غير حضوری به  شيوه ای از.نیمه حضوری: 8

 انجام می رسد.

 منظور آموزش دانشجو در یک دوره تحصيلی، به ازای پرداخت هزینه ها است. شهریه پرداز:.9

 هفته امتحانات پایانی است. 2هفته آموزش و  16شامل  بازه زمانی تعيين شده که.نیمسال تحصیلی: 10

 هفته امتحانات است. 1هفته آموزش و  6بازه زمانی شامل  تابستانی:.بازه 11

مجموعه به هم پيوسته ای از دروس هر رشته تحصيلی است با هدفی مشخص، مصوب مراجع .برنامه درسی: 12

 قانونی است.

 آزمایشگاهی یا عملی، ساعت 16 نظریبرای هر واحد  آن مفاد که است درسی: ارزش مقداری واحددرسی.13

و کارآموزی  ساعت 64 عرصهکاردر یا کارورزی ساعت،48)بازدید علمی(  ميدانیعمليات  یا کارگاهی ساعت، 32

 .شود میجرا امصوب  درسی برنامه طبقاست و  تابستانیبازه  یا تحصيل نيمسال یک درطولساعت  121

مهارت  یا دانش کمبود رفع برای آن گذراندن آموزشی، گروه با تائيد که است درسی جبرانی: درس.14

 ضروری تشخيص داده می شود. ، تحصيلی دوره آغاز در ،دانشجو

وضعيت تحصيلی است که دانشجو در یک نيمسال، بر حسب مقررات هر دوره تحصيلی، معدل  مشروطی:.15

 کمتر از حد نصاب تعيين شده در آن دوره را کسب کرده باشد.

یکی از شعب فرعی از شاخه های علمی که به لحاظ موضوع دارای قلمرو مشخص و متمایز  :تحصیلی رشته.16

 از سایر شاخه های علمی است و به احراز دانش تخصصی، مهارت یا کارآمدی معينی می انجامد.
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اختالف  شود.ای از یک رشته که ناظر بر وجه تخصصی آن باشد، اطالق میبه شعبه.گرایش تحصیلی: 17

 درصد کل واحدهای رشته بيشتر باشد. 71ا در دو گرایش از یک رشته، نباید از هدرس

دوره تحصيلی است که دارندگان مدرك دیپلم، ) در نظام آموزشی دارای پيش دانشگاهی  کاردانی پیوسته:.18

طبق  واحد درسی 68بدون نياز به گذراندن دوره پيش دانشگاهی( به آن وارد می شوند و با گذراندن حداقل 

 برنامه مصوب، به دریافت مدرك کاردانی نایل می شوند.

دوره تحصيلی پس از دوره متوسطه است که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره  کاردانی ناپیوسته:.19

واحد  68پيش دانشگاهی ) در نظام آموزشی دارای پيش دانشگاهی( به آن وارد می شوند و با گذراندن حداقل 

 امه مصوب، به دریافت مدرك کاردانی نایل می آید.درسی طبق برن

که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره  است متوسطه دوره از پس تحصيلی دورة کارشناسی پیوسته:.20

 واحد 131 حداقلشوند و با گذراندن پيش دانشگاهی) در نظام آموزشی دارای پيش دانشگاهی( به آن وارد می

 آید.نایل می کارشناسی مدرك دریافت به ،مصوب درسی برنامه طبق درسی

دوره تحصيلی است که پس از دوره کاردانی) پيوسته یا ناپيوسته( آغاز و با گذراندن  کارشناسی ناپیوسته:.21

 شود.واحد درسی طبق برنامه مصوب، به دریافت مدرك کارشناسی منتهی می 68حداقل 

با توجه به مواد آزمونی مشترك،  که استدر دوره متوسطه  حصيلیت هایرشته مجموعهی: آزمایش گروه.22

 شوند.دسته بندی می

با تخصص  علمی تياه عضو تعدادی از متشکل دانشگاهی سازمانی واحد ترین بنيادی.گروه آموزشی: 23

مشترك، در یک رشته علمی خاص یا چند رشته متجانس که به منظور ایجاد و اجرای آن رشته تحصيلی در 

 دانشگاه تشکيل می شود.

 های آموزشی هم راستا تعریف شوند.ای است که در مجموعه گروهدوره دوره هم عرض:.24

تگذاری و برنامه ریزی راهبردی در یکی از شوراهای تخصصی در نخستين سطح  سياس .شورای آموزشی:25

باشد که به منظور ایجاد هماهنگی و تسهيل در امور اجرایی مرتبط باتحصيل امور آموزشی دانشگاه است می

 شود.دانشجو در حوزه معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی تشکيل می
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دانشجوی آن برابر ضوابط  شيوه ی آموزشی در دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد است که شیوه مجازی:.26

شود و به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات، تحصيل می کند. در این شيوه دانشجو معين پذیرفته و ثبت نام می

 کند.نيمه حضوری یا غير حضوری تحصيل می

عضو هيات علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی و پژوهشی است که از سوی دانشگاه راهنمای آموزشی: . 27

 شود تا از تاریخ ورود تا پایان دوره تحصيلی، راهنمای تحصيل دانشجو باشد.خاب میانت

 

 شرایط عمومی و اختصاصی .3یمادّه

 

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

 .ترزاو مقررات مطابق علمی توانمندی احراز. 3-2

ها )دولتی و ی دانشگاهی حضوری در کليهشيوهکارشناسی بهی تحصيل همزمان دانشجوی دوره. 3-3

 .غيردولتی( ممنوع است

های غيرحضوری که منتهی به مدرك تواند همزمان در دورهی کارشناسی میدانشجوی دوره .1ی تبصره

 شود، تحصيل کند.تحصيلی می

اسی بر اساس مصوّبات مراجع ی کارشنتحصيل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان دوره .2ی تبصره

 شود.قانونی وزارت انجام می

ی کارشناسی پيوسته از های مختلف دورهارچوب مقررات وزارت متبوع در رشتهچدانشگاه اختيار دارد در . 3-4

 خارج از کشور دانشجو بپذیرد.

های خارج نامه با دانشگاهتفاهمارچوب مقررات وزارت متبوع با انعقاد قرارداد یا دانشگاه اختيار دارد در چ. 3-5

های کوتاه مدّت یا بلند مدّت ی کارشناسی پيوسته برای دورهاز کشور، اقدام به پذیرش یا اعزام دانشجو دوره

 نماید.

ی نامهمعاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه اختيار دارد که برای دانشجویان غيرایرانی شيوه. تبصره

 ن و اجرا نماید.متناسب با آنان تدوی
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ها و نامه یا قرارداد با سایر دانشگاهارچوب مقررات وزارت متبوع و انعقاد تفاهمدانشگاه اختيار دارد در چ. 3-6

 ی کارشناسی پيوسته برگزار نماید.مؤسسات، اعم از داخلی یا خارجی به صورت مشترك، دوره

 

 نظام آموزشی .4 یمادّه
 

مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی  کارشناسی پيوستهکاردانی، کارشناسی ناپيوسته و ی دوره آموزش در 

  است.

ی درسی مصوّب را با رعایت ضوابط، برای دانشجویان دانشگاه اختيار دارد در صورت توانایی، برنامه .1ی تبصره

 های غيرفارسی / خارجی ارائه نماید. غيرایرانی به زبان

، مربوطی تحصيلی رشتههای که دروس رشته را به زبان اختيار دارند های خارجیهای زبانگروه .2ی تبصره

 .نمایندئه اار

 ی آموزشی. برنامه5 یمادّه
 

ای ریزی آموزشی وزارت را برای دورههای آموزشی و درسی مصوّب شورای عالی برنامهدانشگاه موظف است برنامه

 آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا کند. که در آن با مجوز شورای گسترش

های آموزشی و محتوای دروس دوره اند برنامه، موظفی کارشناسی پيوستههای آموزشی مجری دورهگروه. 5-1

 صویب شورای دانشگاه اجرا نمایند.کرده و بعد از طی مراحل قانونی و تو به روز را مطابق با مقررات، بازنگری 

و با  ،يار دارد حداکثر ده درصد از واحدهای درسی هر دوره را با اولویت دروس پایه و عمومیدانشگاه اخت .5-2

به صورت الکترونيکی /  (معارف اسالمی و فارسی عمومیدروس جز مجموعه ب وزارت )بهرعایت مقررات مصوّ

 ارائه نماید. مجازی

 واحد، مجاز نيست. 6در هر روز بيش از  ی درس برای دانشجویان هر ورودی و نيز مدرّسان گروهارائه. 5-3
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 وره. واحدهای د6 یمادّه
 

ب وزارت عتف می های مصوّمطابق برنامهواحد  131حداقل ی کارشناسی پيوسته تعداد واحدهای درسی دوره

 ها و سرفصل دروس متفاوت است.باشد ولی حداکثر آن حسب رشته

ی درسی و سرفصل مطابق برنامه ،تحصيلی، رشته و یا گرایشی ی دروس هر دورهچگونگی و ترتيب ارائه. 6-1

 ی گروه آموزشی است.، بر عهدهنياز هر درسبا رعایت پيش مصوّب

 آخرین نيمسال تحصيلی از رعایت مقررات مربوط به این مادّه، معاف است. دانشجو در .تبصره

را در نيمسال)های( بعد، همزمان با دروس تواند آن نياز رد شود، میدر صورتی که دانشجو در درس پيش. 6-2

نياز، نياز( و ردی در درس پيشنياز( أخذ نماید و در صورت قبولی در درس یا دروس بعدی)پسبعدی )پس

 نياز( پذیرفته می شود.نمرات دروس بعدی)پس

 

 دروس جبرانی. 7ی مادّه
 

-واحد می 6حداکثر ی کارشناسی ناپيوسته است و با تشخيص گروه آموزشی، واحدهای جبرانی صرفاً برای دوره

 شود.در ميانگين نيمسال و کل محاسبه نمی باشد و نمرات آن

دانشگاهی( که ی کاردانی پيوسته )فاقد مدرك پيشآموختگان دورهدانشگاه اختيار دارد برای دانش .تبصره

ی غير مرتبط )به تشخيص گروه ی کارشناسی ناپيوسته نيز در رشتهاست و در دوره« 14»ميانگين کل آنان زیر 

واحد درس جبرانی ارائه کند. نمرات این دروس در ميانگين نيمسال و  21آموزشی( پذیرفته شده اند، حداکثر 

 شود.کل محاسبه نمی

 

 مدّت / سنوات دوره. 8ی مادّه
 

ی نيمسال و در دوره 4ناپيوسته( و کارشناسی ناپيوسته  ی کاردانی)اعم از پيوسته ومدّت مجاز تحصيل در دوره 

 .نيمسال است 8کارشناسی پيوسته 
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  نيمسال افزایش دهد. 2حداکثر تا  دانشگاه اختيار دارد، مدت مجاز را .8-1

ی به سقف مجاز دانشجویان دوره« نيمسال 1»های شمال ی هيأت امنای دانشگاهبراساس مصوبه .تبصره

افزایش سنوات  نسبت بهرأساً شورای آموزشی دانشگاه به امور آموزشی اختيار داده تا کارشناسی افزوده شد و 

 اقدام نماید. مذکور،

دانشگاه اختيار دارد به پيشنهاد شورای آموزشی و تصویب هيأت امنای دانشگاه در شرایط خاص و حسب  .8-2

دیگر افزایش دهد و مجموعاً به « نيمسال 1»، «1ی تبصره»عالوه بر ی کارشناسی را ضرورت، سنوات مجاز دوره

 .برساند« نيمسال 11»

ی تحصيلی امکان بار و در یک رشتهی تحصيلی صرفاً یکآموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره. 8-3

 پذیر است.

تحصيل، دانشجو اخراج خواهد شد آموختگی در مدّت / سنوات مجاز در صورت عدم اتمام دروس و دانش .8-4

و بازگشت به تحصيل او منوط به درخواست دانشجو از شورای موارد خاص و اعطای افزایش سنوات با پرداخت 

 ی مصوّب هيأت امنای دانشگاه است.شهریه مطابق تعرفه

/  هيأت امنا، مدّتدانشگاه اختيار دارد در شرایط خاص و به پيشنهاد شورای آموزشی دانشگاه و تصویب  .8-5

 افزایش دهد. « نيمسال 1»های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته را حداکثر سنوات مجاز تحصيلی دوره

 

 . ثبت نام و انتخاب واحد9ی مادّه
 

واحد در هر نيمسال برای دانشجو، الزامی است، ولی دانشجو مجاز است که در هر  12انتخاب حداقل  ثبت نام و

 واحد انتخاب نماید. 21کثر نيمسال تحصيلی حدا

یيد دانشجو در نيمسال بعدی با تأ باشد، به باال 17 تحصيلی، نيمسالهر  در دانشجو ميانگين نمرات اگر. 9-1

 .نماید انتخاب واحد، 24 تا حداکثر تواندی واحدهای الزم، میو به شرط ارائه گروه آموزشی

 هداشته باشد، ب ماندهواحد درسی باقي 24آموختگی، حداکثر نيمسال آخر برای دانش  در چنانچه دانشجو. 9-2

 خذ نماید.واحد، أ 24 تواند تاباشد، می 11شرطی که ميانگين کل وی باالی 
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و تأیيد  تشخيص گروه آموزشی به نيمسال هر در پایان دانشجو یانتخابی یا باقيمانده واحدهایچنانچه . 9-3

 واحد 12 از کمتر دانشجو به یدالیل موجه و خارج از ارادهدیگر بنا به به دليل حذف یا ، امور آموزشی دانشگاه

-می محاسبه وی تحصيلی سنوات در کامل نيمسال یک عنوان به مورد نظر نيمسال صورت در این، برسد درسی

 ،دوش 12عبارت دیگر، اگر ميانگين دانشجو کمتر از  بهتأثير است؛ بییا ممتاز شدن دانشجو  در مشروط اما شود،

 د(. گرد، ممتاز محسوب نمیدوو باالتر ش 17مشروط نيست و اگر 

 بخشقبولی کسب نکند اما  ینمرهنماید و  خذنظری أ -عملی یدرس ،چنانچه دانشجوی نيمسال آخر .9-4

به بخش نظری آن را تواند می ،به استادباشد، با رعایت مقررات دروس معرفی ی قبولی گرفتهرا نمره عملی

 خذ نماید.أ می کند، تعيين گروه آموزشیشورای که یا مدرّسی  سمدرّ استاد، با همان صورت معرفی به

به « درس 2»آموختگی، ی دانشجو برای دانشدر صورتی که تعداد دروس باقيمانده معرفی به استاد: .9-5

و  در نیمسال بعدی ثبت نام نمایدنامه با رعایت مفاد این شیوهباید باشد،  «واحد 8»ارزش حداکثر تا 

در این صورت، دانشجو باید به استاد)ان( مدرّس و  ها را به صورت معرفی به استاد بگذراند.تواند آنسپس می

 باشد.متخصص همان درس)ها( معرفی شود و معرفی به دیگر مدرّسان، مجاز نمی

 . باشدی تابستانه، ممنوع میدورهمعرفی به استاد در : تبصره

 

 حضور و غیاب .10 یمادّه
 

 های حضوری، الزامی است.حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس دوره  

اگر دانشجو در درسی بيش از  .تبصره
3

16
ی امتحان پایان نيمسال همان درس، جلسات کالس و یا در جلسه 

صورتی که غيبت دانشجو به تشخيص شورای آموزشی دانشگاه  ی آن درس صفر خواهد شد. درغيبت کند، نمره

در این صورت،  شود.های آن نيمسال حذف میی درسموجّه تشخيص داده شود، آن درس صفر، از مجموعه

واحد در نيمسال تحصيلی برای دانشجو، الزامی نيست ولی نيمسال مذکور به عنوان یک  12 رعایت حد نصاب

 شود.وی محسوب مینيمسال کامل جزو سنوات 
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 . حذف و اضافه11ی مادّه
 

تواند در هر نيمسال تحصيلی، حداکثر دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلی، یک یا دو درس را دانشجو می

 که تعداد واحدهای وی از حد مجاز کمتر یا بيشتر نشود.جا نماید، مشروط برآنبهانتخاب، حذف یا جا

ضافه، حذف اضطراری دروس، اعالم و ثبت قطعی نمرات، تاریخ تجدید نظر و چگونگی و زمان حذف و ا. 11-1

دانشگاه به اقتضای نيمسال های تحصيلی اعالم و مصوبات شورای آموزشی  تقویم آموزشیبر اساس  غيره

 شد.خواهد

یا به تشخيص شورای آموزشی دانشگاه  غيرموجّه درس در صورت حذف دانشجوی مشمول آموزش رایگان. 11-2

موظف به پرداخت  هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس یا درس جایگزین آن،قبولی در  یعدم کسب نمره

 .ی مصوّب هيأت امنای دانشگاه استتعرفهبق اطی درس مهزینه

 

 حذف تکدرس  . 12ی مادّه

 

را با یک درس نظری قبل از شروع امتحانات پایان نيمسال، صرفاً دو هفته  تواند تادانشجو در صورت اضطرار می

 واحد نشود. 12ی وی کمتر از تأیيد گروه آموزشی حذف نماید، مشروط بر آن که تعداد واحدهای باقيمانده

 

 . حذف نیمسال تحصیلی13ی مادّه
 

در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نيمسال تحصيلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیيد شورای آموزشی 

 پذیر است.تحانات و با احتساب در سنوات تحصيلی، امکاندانشگاه، قبل از شروع ام

دانشجوی متقاضی حذف نيمسال موظف است درخواست و مستندات مربوط به حذف دروس یک نيمسال را 

گيری به امور آموزشی حویل دهد تا برای تصميمبوط تحداقل یک ماه قبل از شروع امتحانات به گروه آموزشی مر

امور آموزشی دانشگاه موظف است تا دو هفته قبل از شروع امتحانات، نتيجه را به دانشکده دانشگاه ارسال شود. 

 ابالغ نماید.
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 . حذف اضطراری14ی مادّه
 

-، دانشجو مجاز به حذف یک درس با شرایط زیر می12ی ی از مادّهدر شرایط خاص و در صورت عدم استفاده

 باشد:

 . ( دانشجوی نيمسال آخر نباشد1

 .باشد نداشتهمورد نظر  درس در مجاز حد از بيش غيبت( 2

 .نباشد دانشجو جاری نيمسال دروسنياز پيش درس آن( 3

 .باشد تحصيلی نمایهرا استاد و درس استاد یيدأت با(  4

مجاز است درخواست خود را تا پایان ساعت اداری فردای  در صورت عدم شرکت در امتحان درس، ( دانشجو5

  امتحان درس مربوط به آموزش دانشکده تحویل دهد.

 ( دانشجو مجاز است، حداکثر دو بار از مفاد این مادّه در طول دوران تحصيل استفاده نماید.6

 چند یا یک حذف به نسبت، هموجّ  دليل بدون و اختيار با تحصيلی نيمسال نیآخر در دانشجو که ورتیدر ص (7

 بر اساس را خودهای واحد سقف دیبا و نبوده 1-6ی هدّ مای تبصره و 1-9 یهمادّ مشمول نماید، اقدام درس

 .نماید رعایت 9ی همادّ و 1-6ی همادّ

شود. ی واریز شده به آموزش دانشکده تحویل داده هگردد که فيش هزین( حذف اضطراری در صورتی قطعی می8

 ی سال ورود دانشجوست.ه براساس تعرفهمبلغ هزین

 

ی. ارزیابی تحصیل15ی مادّه  
 

ارزیابی پيشرفت تحصيلی دانشجو در هر درس، توسط عضو هيأت علمی یا مدرّس همان درس و بر اساس 

و به صورت عددی از  آزمون بين نيمسال و پایان نيمسال انجام تکاليف، های کالسی،حضور، شرکت در فعاليت

 شود.محاسبه می صفر تا بيست

است و چنانچه  12و ميانگين کل قابل قبول در هر نيمسال  11ی قبولی در هر درس حداقل نمره. 15-1

شود. سقف باشد، آن نيمسال، مشروط تلقی می 12ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلی کمتر از 
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ی نيمسال و در دوره 2کاردانی و کارشناسی ناپيوسته  یاعم از متوالی یا متناوب، در دوره ی،مجاز مشروط

 نيمسال است. 3کارشناسی پيوسته 

 .است الزامی ،نظری برای دروس پایان نيمسال برگزاری آزمون کتبی .تبصره

 برنامه در که دروسی و عرصه در کار صحرایی، عمليات کارورزی، کارآموزی، دبيری، تمرین دروس نمرات .15-2

 تکميل مربوط، آموزشی گروه یيدتأ و سمدرّ تشخيص به که صورتی در د،نشومی ارائه پروژه بامصوب  درسی

با احراز شرایط ذیل قطعی ناتمام  ینمره ،شودمی تلقی ناتمام نباشد، ميسر تحصيلی یک نيمسال طول در آنها

 شده وگرنه صفر منظور خواهدشد:

 واحدهای آن در سقف ،تمدید شود و در این حالتس ناتمام باید بالفاصله در نيمسال بعدی در (1

 .واحدهای نيمسال بعدی محاسبه نخواهدشد

  گردد. و قطعی اعالم از شروع امتحانات نيمسال بعدحداکثر تا دو هفته قبل باید  ناتمام درس ینمره (2

 گردد.می ثبت نيمسال قبلی دانشجو  یدر کارنامهناتمام،  درس یمرهن (3

و مقررات مشروطی و نظایر وضعيت آموزشی نيمسال قبلی دانشجو مشخص شده ی ناتمام، با اعالم نمره (4

 گردد.آن اعمال می

 هاینيمسال در چنانچه ،نکند کسب قبولی ینمره درس چند یا یک در نيمسال هر در که دانشجویی .15-3

 ریزنمرات در قبلی مردودی هاینمره تمام یا نمره بگذراند، قبولی ینمره با را دروس مذکور یا درس ،بعدی

 در قبولی ینمره آخرین صرفاً وشده  اثربی کل ميانگينی در محاسبه اما ماندمی باقی و ثبت دانشجو، تحصيلی

 ليکن در وضعيت تحصيلی نيمسال، تأثيرگذار است. خواهد بود کل ميانگين یمحاسبه مالك ،درس آن

 در تحصيلی یدوره کل ميانگين یمحاسبه برای صرفاً ،3-15بند  از استفاده با دروس گذراندن. 1ی تبصره

 .کندنمی خنثی را قبل هاینيمسال در دانشجو مشروطی باشد ومی آموختگی دانش هنگام

ی امتحان و نظایر آن که و غيبت در جلسه تقلب دليل به که دانشجویانی شامل همادّ این 3-15بند  .2ی تبصره

 .شودنمی کنند،می دریافت مردودیی مراجع ذیصالح، نمرهبر اساس رأی یا حکم 

 11ظرف مدت  حداکثر ی ارزیابی نهایی درس دانشجویان راگزارش نمره س هر درس موظف است،مدرّ .15-4

 به نحوی که ،نماید نهاییموزشی ثبت آ ی، در سامانهزاری امتحان پایان نيمسال آن درسگرباز تاریخ بعد روز 



15 
 

در ثبت نمره در سيستم  که بدیهی استساعت فرصت درخواست تجدید نظر به دانشجو داده شود.  72حداقل 

   پذیر نيست.امکانساعت،  72زمانی کمتر از  یفاصله

  

. مشروطی16ی مادّه  
 

 تلقی مشروط نيمسال آن در دانشجو اشد،ب 12 از کمتر تحصيلی نيمسال هر در دانشجو نمرات ميانگين چنانچه

  .کند انتخاب درسی واحد 14 تاحداکثر  تواندمی بعدی نيمسال در شود ومی

 3 پيوسته کارشناسی یدوره در نيمسال و 2 کاردانی و کارشناسی ناپيوسته یدوره در دانشجویی چنانچه .16-1

تحصيل، منوط به شود و بازگشت به می محروم تحصيل از باشد، شده مشروط متناوب یا متوالی از اعم ،نيمسال

 درخواست دانشجو از شورای موارد خاص دانشگاه و موافقت آن شوراست.

 

انصراف، اخراج و ترك تحصیل 9،. مرخصی تحصیلی17ی مادّه  
  

 1» کارشناسی ناپيوسته، کاردانی و یدوره در تحصيل، مجاز سنوات رعایت با تواندمی دانشجو مرخصی:

 .کند استفاده مرخصی تحصيلی از «نيمسال 2» کارشناسی پيوسته حداکثر یو در دوره «نيمسال

موافقت با  .است تحصيلی سنوات در احتساب بدون و تحصيلی نيمسال 2 زایمان، مرخصی مجاز تمدّ .17-1

 است.مادر و فرزند  یشناسنامهگواهی والدت یا  یارائه بهمنوط  ،مرخصی زایمان

 2 حداکثر آموزشی، شورای و دانشگاه معتمد پزشک يدتأی صورت در پزشکی، مرخصی مجاز تمدّ .17-2

 .است تحصيلی سنوات در احتساب بدون و نيمسال

 و نيمسال 2تا  حداکثر...( و والدین یا همسر موریتمأ مانند)تحصيلی مرخصی مصادیق سایر بررسی .17-3

 .است دانشگاه آموزشی شورای اختيار در ز تحصيلیمجا سنوات در بدون احتساب

 مندبهره همادّ این در مذکور هایمرخصی مجموع از دانشگاه آموزشی شورای تشخيص با تواندمی دانشجو .17-4

 .شود
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هفته قبل از شروع  حداقل دو صورت مکتوب وباید به را مرخصی تحصيلی دانشجو درخواست .1 یتبصره

 دهد. تحویلآموزش دانشکده یبه اداره نویسی هر نيمسال،نام

 .شودمی محسوب تحصيل از انصراف تحصيلی، نيمسال هر در دانشجو عدم انتخاب واحد . انصراف:17-5

 آموزشی شورای یعهده بر تحصيل از منصرف دانشجوی تحصيل به بازگشت یباره در گيریتصميم .1ی تبصره

 گيرد.و با درخواست کتبی دانشجو به امور آموزشی انجام می است موزشی دانشگاهآشورای منتخب  ییا کميته

تحصيل را به  بازگشت به تحصيل دانشجوی منصرف از یگيری در بارهتصميم دنتواشورای آموزشی دانشگاه می

 نماید.امور آموزشی تفویض  مدیریت

تفویض اختيار آن شورا،  ای است منتخب شورای آموزشی دانشگاه که باکميته ی منتخب:. کمیته2ی تبصره

دهد و رأی آن در حکم رأی شورای آموزشی ای از موضوعات آموزشی را انجام میگيری پارهبررسی و تصميم

 ی منتخب عبارت است از:است. ترکيب اعضای کميته

 .ثابت عضو دانشگاه، آموزشی ( معاون1

 ( مدیر امور آموزشی دانشگاه، عضو ثابت.2

 دانشکده، عضو متغير.( معاون آموزشی 3

 و شخصاً را خود درخواست باید تحصيل، از انصراف متقاضی دانشجویانصراف از تحصیل: درخواست  .17-6

ی ارائه تاریخ از ماه دو تا و بار یک برای فقط است مجاز تحویل دهد ودانشگاه  یآموزش مورا به کتبی صورت به

 از انصراف حکم مهلت، این انقضای از بعد صورت، این غير در بگيرد. پس را خود انصراف تقاضای درخواست،

 خواهدشد. صادر قطعی و وی تحصيل

 

 . تغییر رشته، انتقال و میهمان18ی مادّه
 

 یا رشته به گرایش یا رشته یک از تواندمی زیر شرایط احراز با پيوسته کارشناسی و کاردانی یدورهی دانشجو

 دهد: گرایش یا رشته تغییر ،دانشگاه همان در تحصيلی گرایش دیگر

 .دانشگاه در دانشجو تقاضای مورد گرایش یا رشته دایر بودن (1

 .دانشگاه آموزشی شورای دتأیي و مقصد و مبدأ آموزشی گروه موافقت (2
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 فرد آخرین ینمره از ذیربط آزمایشی گروه سراسری آزمون در دانشجو اکتسابی هاینمره نبودن مترک (3

 آموزش سنجش سازمان يدتأی با پذیرش سال در و دانشگاه در گرایش یا رشته آن در شده پذیرفته

 .کشور

 .باقيمانده مجاز سنوات در جدید گرایش یا رشته در دانشجو تحصيل یادامه امکان (4

 یا رشته تغيير تواندمی باریک برای صرفاًبا رعایت شرایط این ماده و  تحصيلی یدوره هر در دانشجو. 18-1

 .دهد گرایش

 ممنوع است. ،کاردانی پيوسته و کارشناسی ناپيوسته یدر دوره تغيير رشته .18-2

 های هم عرض مجاز است.معادل سازی دروس فقط در دوره ،درصورت تغيير رشته .18-3

 از شبانه به روزانه، ازغيرحضوری دولتی به دولتی،از غير های باالتر،های پایين به دورهتغيير رشته از دوره. 18-4

 منوع است، ولی برعکس آن مجاز است.م ،به نيمه حضوری و حضوری

هایی که به رشته صورت گرفته،دانشجویی که پذیرش وی در دوره از طریق بدون آزمون  یتغيير رشته .18-5

که پذیرش  دانشجویی یتغيير رشته ممنوع است؛ اما ،انجام پذیرفتهسراسری پذیرش در آنها از طریق آزمون 

 .1مانع است، بالهای بدون آزمون، از طریق کميسيون موارد خاص دانشگاهبه رشته بوده،بدون آزمون  دورهوی در 

اما تغيير گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر  ممنوع است، ،کارشناسی ناپيوسته یدر دورهتغيير رشته  .18-6

 پذیر است.امکان 18 یهشده در مادّ

 کارشناسی و کاردانی هایدوره دانشجویان انتقال و ميهمانی ینامهآیين مطابق ،انتقال و میهمانی .18-7

موافقت دانشگاه و در صورت  گيردب وزارت انجام میدولتی مصوّا و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيرهدانشگاه

 مقصد، بالمانع استمبدأ و 

پرداز به رایگان، از غيرحضوری به نيمه حضوری انتقال دانشجو از دانشگاه غيردولتی به دولتی، از شهریه تبصره.

 و حضوری ممنوع، ولی برعکس آن، مجاز است.

موافقت  و نامهمواد مذکور در این شيوه م با تغيير رشته یا گرایش در صورت احراز شرایطانتقال توأ .18-8

 است. فقط برای یک بار مجاز های مبدأ و مقصد،دانشگاه

                                                           
 .است موسسات به مربوط1 
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اعم از متوالی و یا متناوب در رشته یا گرایش قبلی،  ،مشروطی نيمسالازای سه در صورت تغيير رشته به  .18-9

 گردد.ی در رشته یا گرایش جدید لحاظ میمشروط نيمسالیک 

در بررسی وضعيت ی آموزشی این دانشگاه نامهشيوه انتقال، تغيير رشته یا گرایش دانشجو، در صورت .18-10

ورود بر اساس سال  ب، نمرات دروس گذرانده، مشروطی و...از قبيل رعایت سرفصل مصوّتحصيلی دانشجو، 

متقاضيان انتقال، تغيير رشته یا  الزم است کهاعمال خواهدشد. از این رو، ( )قبولی در آزمون سراسری دانشجو

 اً مطالعه نمایند.زندران را دقيقی آموزشی دانشگاه مانامهگرایش، شيوه

 

 معادل سازی واحدها. 19 یمادّه
 

 سازی خواهدشد: در صورت احراز شرایط ذیل معادل در دانشگاه مبدأ گذرانده واحدهای درسی

به شرطی که منجر به دریافت مدرك تحصيلی  ،تحصيلی فقط در همان مقطعسازی واحدهای گذرانده معادل( 1

 .گيردانجام می (،انصرافی و اخراجیانند دانشجویان م) نشده باشد

 مجاز نيست. ،در صورت کسب مدرك در مقطع قبلی ،تر در مقطع باالترپذیرش واحدهای مقاطع پایين (2

ی ، در گروه آموزشی رشتهی قبلی گذراندهدر صورت تغيير رشته یا گرایش، دروسی که دانشجو در رشته. 19-1

با  ند که به تشخيص شورای گروه آموزشیشوپذیرفته مید و فقط دروسی گردنجدید بررسی و معادل سازی می

 د.ناشتراك محتوایی داشته باش تا هشتاد درصد  جدید، یدروس رشته

د و پذیرش نشویا باالتر باشد، پذیرفته می 12فقط واحدهای گذرانده که نمرات آنها  ،در صورت انتقال. 19-2

 است. ی شورای گروه آموزشیهده، بر ع12با نمرات کمتر از ی واحدها

  لحاظ در وضعيت تحصيلی دانشجو دانشگاه مقصد در ، نظير مشروطی و غيره نيزی سوابق آموزشیضمناً کليه  

   می گردد.

با  ه است و واحدهای دروس گذراندهکل واحدهای دور %31شده تا سازیی معادلسقف پذیرش واحدها. 19-3

 های آزاد و غيردولتی، مورد قبول است.در دانشگاه 16های دولتی و باالی در دانشگاه 12نمرات باالی 
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ی داخلی(، ی دانشجویان دانشگاه مازندران در داخل دانشگاه )تغيير رشتهدر صورت تغيير رشته .1ی تبصره

 بالمانع است. ، «11» سازی دروس با نمراتمعادل

واحدهای درسی و تعداد واحدهای پذیرفته شده، تأثيری در سنوات دانشجو ندارد و مالك  سازیمعادل .19-4

 سنوات تحصيلی، سال ورود دانشجو به دانشگاه است.تعداد ی محاسبه

 :مجاز است زیر و به قرار های آموزشی هم عرضمعادل سازی دروس صرفاً در شيوه. 19-5

 ؛حضورییا غير ه حضورینيم های حضوری،حضوری به دوره (1

 ؛حضوریضوری به نيمه حضوری و غيره حنيم (2

 .حضوریغيرحضوری به غير (3

 

 ی تابستانه. نیمسال / دوره20ی مادّه
 

 واحد درسی است. 6 یا نيمسال تابستانه حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره

/ نيمسال تابستان برای دانشجویانی که سنوات مجاز آنان به پایان رسيده،  أخذ واحد و تحصيل در دوره .20-1

شوند، بالمانع است و نياز آموخته میی تابستانِ پيوسته به نيمسال آخر، دانشاما با أخذ واحد باقيمانده در دوره

 به مجوز افزایش سنوات نيست.

 

 . راهنمای آموزشی21ی مادّه
 

-ت تحصيلی دانشجو از زمان پذیرش، یکی از اعضای هيأت علمی مرتبط با رشتهدانشگاه موظف است برای هدای

ی تعيين و بر اساس ساز و کار مصوّب دانشگاه بر نحوه «راهنمای آموزشی»ی تحصيلی دانشجو را به عنوان 

 عملکرد او نظارت کند.

تعيين اعضای هيأت علمی، به مدیر گروه آموزشی موظف است با تأیيد شورای آموزشی گروه، نسبت به . 21-1

  دانشجویان، اقدام کرده و آنان را به معاونت آموزشی دانشکده اعالم نماید.« راهنمای آموزشی»عنوان 
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ی هدایت تحصيلی دانشجویان تحت راهنمایی خود را در موضوعاتی نظير راهنمای آموزشی، وظيفه. 21-2

 اضطراری و... تا دانش آموختگی بر عهده دارد.نياز، حذف و اضافه، حذف انتخاب واحد، رعایت پيش

هریک از اعضای هيأت علمی در طول سنوات تحصيلی، موظف به مراجعه به  دانشجویان تحت هدایت .21-3

 ی دانشجوست.در غير این صورت، تبعات آموزشی به عهده نظرات آموزشی او هستند؛راهنمای آموزشی و رعایت 

 

 آموختگیدانش. 22ی مادّه
 

ی واحدهای دوره و گذراندن کليه، ناپيوسته و پيوسته کارشناسی کاردانی، هایدوره برای آموختگی دانش مالك

 .است پایان دوره در 12 حداقل کل ميانگين اکتساب

با رعایت سقف  ،باشد 12 از کمتر ،دوره واحدهایی کليه گذراندن از پس دانشجویی کل ميانگين چنانچه .22-1

 از واحد 21 حداکثر مجدد خذأ با تا شودمی داده فرصت وی به نيمسال یک تنهامجاز سنوات تحصيلی، 

 را دوره تحصيلی مدرك و برساند 12 حداقل به را کلّ ميانگين گذرانده، 12از  کمتر ینمره با که هاییدرس

 د.گردمی محروم تحصيل صورت از این درغير ؛کند دریافت

واحد  68ی کارشناسی پيوسته، حداقل در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصيل در دوره .22-2

ی قبولی بگذراند و واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره( را با نمره 11درسی )شامل حداکثر 

کاردانی همان رشته را دریافت  یتواند مدرك دورهباشد، می یا باالتر 12ی وی ميانگين کلّ واحدهای أخذ شده

ی چنين به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصيل در دورهصورت، به چنين دانشجویی و همکند؛ در غير این

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

 .گرددی، دانشنامه صادر نممقطع کاردانیبرای  .22-3

کارشناسی پيوسته بيش از واحدهای  یدر صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصيل در دوره .22-4

دروسی را مالك  برای صدور مدرك کاردانی، دانشگاه ،قبولی گذارنده باشد یکاردانی را با نمره یمورد نياز دوره

 یا باالتر باشد. 12 دروس،آن  دانشجو در ميانگين کل قرار می دهد که ميانگين کلّ 
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ی کاردانی مصوّب در آن رشته مدرك کاردانی حسب تقاضای مستند دانشجو و صرف نظر از وجود دوره .22-5

 یا مجری بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو، صادر می شود.

 آموزش دانشگاه است. یاداره درس دانشجو در یثبت آخرین نمره تاریخ تاریخ دانش آموختگی، .22-6

 

 نامه. تفسیر شیوه23ی مادّه
 

مسؤوليت حسن اجرای این  و معاونت آموزشی وزارت یعهده بر ی کارشناسیی دورهنامهآیين مواد تفسير

ی معاونت ی دانشگاه و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن بر عهدهنامه و پاسخگویی قانونی به آن بر عهدهشيوه

 .باشدمی آموزشی دانشگاه

 

 نامه. تاریخ اجرای شیوه24ی دّهما
 

به  11/15/1397 شورای آموزشی دانشگاه، مورّخ یجلسهتبصره در  15مادّه و  24نامه در یک مقدّمه، این شيوه

 ، تاریخ889 یمصوّب جلسهی کاردانی، کارشناسی ناپيوسته و پيوسته ینامهتصویب رسيد و مطابق آیين

صرفاً برای دانشجویان ورودی  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ریزی آموزشیعالی برنامهشورای  31/11/1396

های مغایر با آن لغو و بال اثر نامه ها و بخشنامهو بعد از آن الزم االجرا است و تمام آیين 98-97سال تحصيلی 

ی شورای آموزشی بر عهدهنامه بينی نشده در این شيوهاتخاذ تصميم در خصوص موارد پيش شود.اعالم می

 دانشگاه است.


