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  تعاریف

  .در این دفترچه تعاریف زیر پذیرفته شده است که دانشجو در طول تحصیل با آن برخورد دارد

  :دانشگاه. 1

ي مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی روزانه و شـبانه، دولتـی و غیـر دولتـی گفتـه       به همه

  .شود می

  :دانشکده. 2

دانشکده عمران، دانشـکده  : ي خاصی از علوم فعالیت دارد، مانند واحدي از یک دانشگاه است که در رده

  .برق، دانشکده مکانیک، دانشکده علوم

  :زشیگروه آمو. 3

واحدي از یک دانشکده یا یک دانشگاه است که در یک رشته خاص یا چند رشته متجـانس فعالیـت دارد،   

  .مانند گروه ریاضی، گروه معارف و نظایر آن

  :دوره. 4

منظور از دوره در نظام آموزش عالی مدت زمانی است که دانشـجو وارد دانشـگاه شـده و در یـک رشـته      

مانند دوره کاردانی، کارشناسـی، کارشناسـی   . شود التحصیل می شته فارغکند و در آن ر خاص تحصیل می

  .ارشد و دکتري

  :امور دانشجویی. 5

هاي فـوق   ي اصلی آن ارائه خدمات رفاهی، هنري، فرهنگی و فعالیت  واحدي از دانشکده است که وظیفه

  .باشد برنامه تا پایان تحصیل دانشجویان می

  :دانشجو. 6

رات و زارت فرهنگ و آموزش عالی در دانشگاه پذیرفته شده و ثبـت نـام نمـوده    کسی است که طبق مقر

  .است

  :استاد. 7

  .عضو هیأت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظري و عملی را در دانشگاه بر عهده دارد

  :رشته. 8

ز هاي علمی است که از لحاظ موضوع کامالً مشخص از دیگر موضوعات متمـای  یکی از شعب فرعی از گروه

  .انجامد بوده و حداقل به یک کارآیی مشخص می

  :گرایش. 9

  .شود هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد گرایش نامیده می

  :امور آموزش. 10

ي امور آموزشی مربـوط بـه دانشـجویان از قبیـل انتخـاب       واحدي اداري در یک دانشکده است که همه

  .ت و اعالم نتایج را بر عهده داردآوري نمرا واحد، انجام امتحانات، جمع
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شـوراي عـالی    339هـاي کـاردانی و کارشناسـی مصـوب جلسـه       نامه آموزشی دوره ها از آئین این گزیده

هاي مختلف که به این دانشگاه ارسال شده انتخاب و ارائه شـده   و بخشنامه 1376ریزي اردیبهشت ماه  برنامه

  .باشد به بعد می 76-77است و براي دانشجویان ورودي سال 

  

  

  

  :2ماده 

نویسـی و   شود براي نـام  هایی که توسط دانشگاه اعالم می شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت پذیرفته

نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعـالم نتـایج    انتخاب واحد مراجعه نمایند، عدم مراجعه براي نام

  .آزمون انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد

  :3ماده

کنـد بـراي ادامـه تحصـیل و انتخـاب       دانشجو موظف است در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعالم می

بدون اطـالع و  ) انتخاب واحد(نویسی  ي آموزش مراجعه کند عدم مراجعه دانشجو براي نام واحد به اداره

یا عذر موجه حق انتخـاب   در صورت تأخیر و. عذر موجه در یک نیمسال به منزله انصارف از تحصیل است

ولی آن نیمسال جـزو مـدت مجـاز تحصـیل وي محسـوب      . واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد

  .شود می

نویسی با دالیل مستند به طور مکتـوب   دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از نام: تبصره

  .آموزش دانشگاه ارائه نماید در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی به اداره

  :4ماده 

نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یـک رشـته و در هـر رشـته بـیش از یـک        دانشجو در یک زمان حق نام

هـاي   در صورت تخلف از ادامه تحصیل در یکی از رشته. گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت

رت محـروم و سـوابق تحصـیلی وي باطـل اعـالم      انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی مـوارد خـاص وزا  

هـاي مربـوط بـه رشـته حـذف شـده را مطـابق         و دانشجود در این حال موظف است کلیه هزینه. شود می

  .ربط بپردازد هاي تعیین شده به دانشگاه ذي تعرفه

 تعریـف دانشـجوي  . از شمول این مـاده مسـتثنی هسـتند   ) استعدادهاي درخشان(دانشجویان ممتاز : تبصره

ممتاز ضوابط اجرایی این تبصره توسط شوراي هدایت استعدادهاي درخشان در آمـوزش عـالی تعیـین و    

  .شود ابالغ می

  

  

 هاي آموزشي اي از آئين نامه گزيده

 نام نويسي
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  :5ماده 

در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد . هاي کشور مبنی بر نظام واحدي است آموزش در تمام دانشگاه

ی دانشجو دریک درس به همـان درس محـدود   شود قبولی و یا عدم قبول واحدهاي آن درس سنجیده می

  .است

  

  

  

  :6ماده 

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسـال تحصـیلی و عنـداللزوم یـک دوره تابسـتانی اسـت و هـر نیمسـال         

  .هفته آموزش است 6هفته و هر دوره تابستانی شامل  17تحصیلی شامل 

  .شود جزو مدت آموزش محسوب نمی مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی :تبصره

  

  

  

  

  :10ماده 

  :هاي تحصیلی به شرح زیر است تعداد واحدهاي درسی الزم براي گذراندن هر یک از دوره

هـاي کارشناسـی    واحـد، دوره  135تـا   130هاي فنی و مهندسـی   هاي کارشناسی پیوسته غیر از رشته دوره

هـاي   واحـد، دوره  70تـا   67کارشناسـی ناپیوسـته    واحـد، دوره هـاي   140تـا   130پیوسته فنی و مهندسی 

  .واحد 72تا 68هاي کاردانی  واحد، دوره 172-182کارشناسی ارشد پیوسته 

  :11ماده 

  .واحد درسی را انتخاب نماید 20و حداکثر  12تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل  هر دانشجو می

  .واحد معاف است 12انتخاب حداقل  در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از رعایت شرط :1تبصره 

در صورتی که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها یک درس باقی مانـده داشـته باشـد، بـا نظـر       :2تبصره 

تواند امتحان آن درس را در طـول نیمسـال از طریـق معرفـی بـه اسـتاد        دانشگاه و تایید استاد مربوطه می

  .بگذراند

تواند با نظر دانشـگاه در   باشد، می 17مسال میانگین کل نمراتش حداقل اگر دانشجویی در یک نی :3تبصره 

  .واحد درسی را انتخاب کند 24نیمسال بعدي حداکثر تا 

واحد باقی داشـته باشـد، حتـی اگـر      24در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصیل حداکثر :4تبصره 

  .مانده را در یک نیمسال انتخاب کندتواند تمامی واحدهاي باقی مشروط باشد با نظر دانشگاه می

 نظام آموزشي

 سال تحصيلي

 تعداد واحدهاي الزم و طول مدت تحصيل
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  .واحد درسی است 6تعداد واحدهاي انتخابی در دوره تابستانی حداکثر  :5تبصره 

  : 12ماده 

هـاي کـاردانی، کارشناسـی و     هـا در دوره  شدگان آزمون سراسـري ورودي دانشـگاه   آن دسته از پذیرفته

خام امتحان آنها در آزمون ورودي در یـک   هاي تحصیلی که نمره ي رشته کارشناسی ارشد پیوسته در همه

یا چند درس به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده از حد نصاب معینی کمتر باشد موظفنـد حسـب   

کند به عنوان دروس جبرانی یا پیش نیاز دانشگاهی عالوه بـر   نیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین می

  .دروس مندرج در برنامه مصوب بگذارنند

ها از هـر حیـث ماننـد دروس     نیاز دانشگاهی و چگونگی اجراي آنها در دانشگاه ارائه دروس پیش :3تبصره 

ي ایـن درس در کارنامـه دانشـجو ثبـت و در میـانگین       نمره. دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است

شروطی، قبـولی یـا ردي   شود و در م نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین نمرات دانشجو محاسبه می

  .دانشجو نیز تأثیر دارد

نیاز دانشـگاهی را   واحد از دروس پیش 8به حداکثر طول دوره تحصیلی دانشجویانی که حداقل  :4تبصره 

  .شود گذارنده باشند، یک نیمسال تحصیلی افزوده می

  :13ماده 

هـاي کارشناسـی    ل و در دورهسا 3ها کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  حداکثر مدت مجاز تحصیلی در دوره

سال است در صورتی که دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداکثر مجاز تحصیلی با موفقیـت   6پیوسته 

  .شود بگذراند، از دانشگاه مربوطه اخراج می
  

  

  
  

 :14ماده 

ایـد  حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نب

در غیر این صورت نمره دانشـجو در آن درس صـفر   . از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز کند

  .شود محسوب می

در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بـیش از چهـار هفـدهم باشـد، ولـی غیبـت او موجـه        : 1تبصره 

در طـول نیمسـال   واحـد   12در این حال رعایت حد نصاب . شود تشخیص داده شود، آن درس حذف می

  . براي وي الزامی نیست

  .شود سال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می عنوان یک نیم سال مذکور به  ولی نیم

غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه و یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست  :2تبصره 

 .شود شجو محسوب میو در صورت پیشامد جزو چهار هفدهم غیبت مجاز دان

 
 

  

 حضور و غياب
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  :15ماده 

غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبـت موجـه   

  .گردد در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می

  :16ماده 

تشخیص غیر موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شوراي آموزشی دانشگاه یـا کمیتـه   

  .تخب آن شورا استمن

  

  

  

  :17ماده 

تواند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شـروع نیمسـال تحصـیلی     دانشجو می

. حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس دیگـر را جـا بـه جـا نمایـد     

  ).واحد 20تا  12(قرر تجاوز نکند مشروط بر آن که تعداد واحدهاي انتخابی وي از حد م

  :18ماده 

هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده فقـط یکـی از دروس نظـري     5تواند تا  در صورت اضطرار دانشجو می

خود را با تأیید گروه آموزشی مربوطه حذف کند، مشروط بر آنکه اوالً غیبت دانشجو در آن درس بـیش از  

  .واحد کمتر نشود 12باشد، ثانیاً تعداد واحدهاي باقیمانده وي از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس ن

  :19ماده 

ها اخذ شده در یک نیمسال تنها در صورتی مجـاز اسـت کـه بنـا بـه تشـخیص شـوراي         حذف کلیه درس

آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد، در این صـورت نیمسـال مزبـور جـزو     

  .تحصیل دانشجو محسوب خواهد شدحداکثر مجاز 

  

  

  
  

  :20ماده 

ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کالس انجـام تکـالیف درسـی و    

نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجـع ارزیـابی دانشـجو در    

  .آن درس است

  .پایان نیمسال براي هر درس الزامی است برگزاري امتحان :تبصره

  :21ماده 

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صـورت عـددي   

  .شود بین صفر تا بیست تعیین می

 حذف و اضافه

 پيشرفت تحصيلي دانشجوارزشيابي 
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  :22ماده 

در دانشجویی که در هر یـک از دروس الزامـی مـردود شـود،     . است 10حداقل نمره قبولی در هر درس 

با این حال نمـرات کلیـه دروس اعـم از قبـولی و ردي در کارنامـه      . اولین فرصت ملزم به تکرار آن است

  .شود دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می

توانـد از جـدول دروس    اگر دانشجویی در یک درس اختیاري مردود شد، به جاي آن درس مـی  :تبصره

  .ا انتخاب کندانتخابی در برنامه مصوب درس دیگري ر

  :23ماده 

در موارد استثنایی نمره تمرین دبیري کارآموزي و کارآموزي عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسـی  

شود، در صورتی که به تشـخیص اسـتاد و تاییـد گـروه      که در برنامه آموزشی مصوب توأم با پروژه ارائه می

نمـره ناتمـام بایـد    . گـردد  باشد، ناتمام تلقی میآموزشی مربوط تکمیل آنها در یک نیمسال تحصیلی میسر ن

  .حداکثر تا پایان نیمسال بعدي به نمره قطعی تبدیل گردد

  

  

  
  

  :24ماده 

روز پس از برگـزاري امتحـان درس    10استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف 

  .به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوطه تسلیم نماید

  :25ماده 

ربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حـداکثر تـا    اداره آموزش هر دانشکده با واحد ذي

دو هفته پس از برگزاري آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسـیدگی بـه اعتراضـات دانشـجویان و رفـع      

  .اشتباهات احتمالی به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید

  .آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر استنمره پس از اعالم به  :تبصره

  :26ماده 

در پایان هر نیمسال تحصیلی میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمـرات او تـا پایـان آن    

  .شود نیمسال و در پایان دوره تحصیلی میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه وي ثبت می

شـود و   براي محاسبه میانگین نمرات تعداد واحـدهاي هـر درس در نمـره آن درس ضـرب مـی      :1تبصره 

بـر  ) اعم از ردي یـا قبـولی  (مجموع حاصل ضربها در تمام دروسی که دانشجو براي آنها نمره گرفته است 

  .شود تعداد کل واحدهاي اخذ شده تقسیم می

نمـرات دروسـی کـه دانشـجو در     . شـود  ب نمـی دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسـو  :2تبصره 

بـه همـین نحـو نمـرات     . شود گذراند تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می ي تابستانی می دوره

کند و کسر بودن واحدها خارج از اراده اوسـت   واحد انتخاب می 12دانشجو در نیمسالی که الزاماً کمتر از 

 امتحانات و نمره
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ولی آن نیمسـال جـزو حـداکثر مـدت مجـاز      . شود ن کل او محاسبه مینیز مانند دروس تابستانی در میانگی

  .تحصیلی دانشجو محسوب خواهد شد

  :27ماده 

نویسـی   در غیـر ایـن صـورت نـام    . باشد 12میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 

  .دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود

  :28ماده 

کند جز در آخرین نیمسال تحصیلی حـق انتخـاب بـیش از     نویسی می صورت مشروط نام دانشجویی که به

  .واحد درسی در آن نیمسال را ندارد 14

  :29ماده 

هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسـته در سـه نیمسـال     در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره

کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسـال تحصـیلی اعـم از     هاي کاردانی و نیمسال متناوب و در دوره 4متوالی یا 

  .شود اي که باشد از ادامه تحصیل محروم می باشد، در هر مرحله 12متوالی یا متناوب کمتر از 

  :30ماده 

شـود، در   دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می

تر رشته مربوط  را تا سقف مجاز با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کـل   نصورتی که واحدهاي مقطع پایی

تـر   تواند با رعایت سایر ضوابط مربوطه مدرك مرسوم مقطع پایین نباشد، می 12او در این واحدها کمتر از 

  .را در آن رشته دریافت کند

باشد و آن رشته فاقـد برنامـه    تر وجود نداشته در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین: تبصره

هاي موجود نزدیک بـه رشـته    مصوب باشد، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوطه به یکی از رشته

تر در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها بـا   تحصیلی خود در مقطع پایین

بـدیهی اسـت کـه تطبیـق     . التحصـیل شـود   مقطع فـارغ  رشته جدید و گذراندن واحدهاي کمبود در آن

  .واحدها و تعیین دروس کمبود بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است

  :31ماده 

شود در صورت انجام یـا لغـو    دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل محروم می

ي تحصیل مجدد در آزمون سراسري شرکت کنـد  تواند برا تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است می

توانـد واحـدهایی را    دانشگاه پذیرفته می. و در صورت قبولی در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهد

نامـه   که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضـوابط ایـن آیـین   

  .بعضی یا تمام آنها را بپذیرد

  

  

  

 
 

 مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
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 :33ماده 

  

نیمسـال و در   2هاي کاردانی و کارشناسـی ناپیوسـته حـداکثر بـراي      تواند در هر یک از دوره دانشجو می

  .نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند 2دوره کارشناسی پیوسته براي 

  .ودش مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیلی در هر دوره محسوب می :تبصره

  :34ماده 

نویسی هر نیمسال توسـط   تقاضاي مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام

  .دانشجو به اداره آمورش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد

ربـط قبـل از اتمـام مهلـت      اداره آموزش موظف است پس از کسب نظـر از گـروه آموزشـی ذي    :تبصره

  .عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وي ابالغ نماید نویسی موافقت یا نام

  :35ماده 

شـود و   ترك تحصیل بدون کسب اجـازه از دانشـگاه محـل تحصـیل انصـراف از تحصـیل محسـوب مـی        

  .دانشجوي منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد

ایـد دالیـل آن را حـداقل    داند، ب در مورد استثنایی که دانشجوي ترك تحصیل خود را موجه می :تبصره

در صورت تایید موجه بودن ترك تحصیل توسط . یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد

  .شود دانشگاه، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجود محسوب می

  :36ماده 

اداره آمـوزش  دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصـاً بـه   

ي یک مـاه از تـاریخ درخواسـت،     این دانشجو مجاز است فقط براي یک بار در فاصله. دانشگاه تسلیم نماید

شـود و   پس از انقضاي این مهلت،حکم انصراف از تحصیل وي صادر می. تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد

  .دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد

دانشجوي منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصـیل سـپرده اسـت     :1تبصره 

  .عمل کند

تحصیل مجدد دانشجوي انصراف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسـري بـر     :2تبصره 

  .اساس ضوابط مربوط است

  :37ماده 

یکی از دانشجویان بورسیه به عنوان همـراه  دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت یا همسر 

تواند با ارائه حکـم مأموریـت همسـر و بـه تشـخیص و تاییـد شـوراي         شود می به خارج از کشور اعزام می

سـال دیگـر نیـز از     4آموزشی دانشگاه، عالوه بر استفاده از مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصـیل، تـا   

 .مند گردد همرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهر
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  :38ماده 

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجود از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همـان مقطـع   

  .تحصیلی است

  :39ماده 

نامه توضـیح داده   هاي تهران ممنوع است، به جز مواردي که در آیین انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه

  .این دانشگاه خارج استکه از بحث دانشجویان 

  :40ماده 

ها بـه یکـدیگر در    ها و از شهرستان انتقال دانشجو از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تهران به شهرستان

  .هاي مبداء و مقصد بالمانع است یک رشته و در یک مقطع به شرط موافقت دانشگاه

  :41ماده 

و از ) اعم از روزانه و شبانه(هاي حضوري  پیام نور به دانشگاههاي شبانه به روزانه از دانشگاه  انتقال از دوره

  .هاي غیر دولتی ممنوع است، ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصد بالمانع است دانشگاه

  :47ماده 

شـود و در آن مـدرك تعـداد     مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می

هاي مبداء و مقصد با ذکر میـانگین نمـرات    ده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاهواحدهاي گذران

  .شود آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می

  :48ماده 

  .انتقال در طول مدت تحصیل در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است

  

  

  

  

  :49ماده 

توانـد بـا موافقـت     حصـیل خـود باشـد، مـی    در مواردي که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محـل ت 

هاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي مهمان به طور موقت براي مدت معین محل تحصـیل خـود    دانشگاه

  .را تغییر دهد

  :50ماده 

مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را 

  .ه باشددر دانشگاه مبداء گذراند

  :51ماده 

 انتقال

 دانشجوي مهمان
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مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه براي گذراندن یک یا چند درس به صورت تک درس با نظر دانشگاه 

  .مبداء و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است

  :52ماده 

تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی یا دو نیمسال در دوره کارشناسـی   هر دانشجو در هر رشته می

در هر حال نبایـد تعـداد دروسـی را کـه     . دانشگاه به طور تمام وقت به صورت مهمان تحصیل کنددر یک 

در یـک یـا چنـد دانشـگاه     ) چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تـک درس (دانشجو به صورت مهمان 

  .کل واحدهاي دوره تجاوز کند% 40گذرانده است از 

و چه به صورت تمـام وقـت بایـد بـا اطـالع گـروه        انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تک درس: تبصره

  .آموزشی دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد

  :53ماده 

گذراند عیناً در کارنامه او در دانشـگاه مبـداء ثبـت     واحدهایی را که دانشجوي مهمان در یک دانشگاه می

  .او منظور خواهد شدشود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل  می

  :54ماده 

  .شود مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبداء صادر می

  

  

  
  

  :55ماده 

تواند با داشتن شرایط زیـر و موافقـت    دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می

  .ک گروه آموزشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهدربط از یک رشته به رشته دیگر در ی گروه آموزشی ذي

  .باشد ـ ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع می1

  .ـ حداقل یک ششم و حداکثر دو سوم واحدهاي دوره را گذارنده باشد2

و رشته مورد تقاضـا   ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه ـ نمره آموزن ورودي متقاضی از نمره آزمون پایین3

  .در همان سال کمتر نباشد

ـ با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهاي درسی مورد نیاز در رشته جدیـد را  4

  .داشته باشد

هاي اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شـرایط ایـن    تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاه: 1تبصره 

  .پذیر است ربط امکان فقت دستگاه اجرایی ذيماده و اعالم موا

بینی شده است موکول بـه   هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش تغییر رشته به رشته :2تبصره 

  .احراز شرایط مذکور است

  .تواند تغییر رشته دهد دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها یک بار می: 3تبصره 

  :56ماده 

 تغيير رشته
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  .گیرد در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت می تغییر رشته

  .پذیر است تر امکان در غیر این صورت فقط از مقطع باالتر به مقطع پایین

  :57ماده 

نویسـی   در صورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام

  .را ندارد نویسی دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی کند و پس از نام

نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزلـه انصـراف از تغییـر رشـته      اقدام نکردن دانشجو به نام: تبصره

  .شود شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وي سلب می تلقی می

  :62ماده 

دانشـجویان  در این حال بـراي ایـن گونـه    . تغییر رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بالمانع است

واحـد پذیرفتـه شـده از     20حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبناي دوره کـاردانی محاسـبه و بـه ازاي هـر     

  .شود دانشجو، یک نیمسال از طول تحصیل وي کاسته می

  

  
  

  :64ماده 

هاي کاردانی، کارشناسی ناپیوسـته و پیوسـته را طبـق     دانشجویانی که کلیه واحدهاي درسی یکی از دوره

التحصـیل آن دوره شـناخته    نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ مصوب و بر اساس مقررات این آیینبرنامه 

  .شود می

تاریخ فراغت از تحصیل روزي است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آمـوزش   :تبصره

  .شود دانشکده یا دانشگاه تحویل می

  :65ماده 

باشد تا در رشته تحصیلی خود حسـب   12یان دوره تحصیلی باید حداقل میانگین کل نمرات دانشجو در پا

کمتر باشـد،   12در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از . مورد مدرك کاردانی یا کارشناسی دریافت کند

واحد درسی از درسهایی را کـه بـا    20تواند حداکثر تا  چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می

در (نیمسـال تحصـیلی    2و ) در دوره کـاردانی (قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی  12ر از نمره کمت

در ایـن  . مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند تا میانگین کل خـود را جبـران نمایـد   ) دوره کارشناسی

ن کـل  صورت نمرات درسی تکراري عالوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشـجو ثبـت و در محاسـبه میـانگی    

  .شود نمرات او محسوب می

  

رغم اسـتفاده   دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند، یا علی :1تبصره 

از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید، در صورتی که مقطـع تحصـیلی او کـاردانی    

ر صورتیکه در مقطع کارشناسی یا کارشناسـی ارشـد پیوسـته    شود و د است، از تحصیل محروم و اخراج می

  .التحصیل شود تر فارغ تواند با اخذ مدرك مقطع تحصیلی پایین و تبصره آن می 30باشد اساس ماده 

 فراغت از تحصيل
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توجه دانشجویان عزیز را به لزوم رعایت نکات زیر در طـول مـدت برگـزاري امتحانـات در هـر نیمسـال       

  .نماید تحصیلی جلب می

اسامی دانشجویان که به علت غیبت بیش از حد نصاب از امتحان پایان نیمسال محروم هستند، یک هفته . 1

بنـابراین دانشـجو نبایـد در جلسـه امتحـان آن درس      . گردد قبل از شروع امتحانات جهت اطالع اعالم می

  .حاضر شود

در صـورت  . اه داشـته باشـند  کلیه دانشجویان در ایام امتحانات بایستی کارت دانشجویی خـود را همـر  . 2

  .نبودن کارت دانشجویی از امتحان آن درس جلوگیري به عمل خواهد آمد

قبل از ورود به جلسه امتحان دانشجو باید نام خود را در لیستی که شماره صندلی مشخص و آگهی شده . 3

  .است قرائت و سپس در محل مربوطه بنشیند

شود و کسانی که به هـر دلیـل در سـاعت     کر شده برگزار میهاي ذ امتحانات رأس ساعت مقرر در محل. 4

مقرر در جلسه امتحان حاضر نشوند یـا دیرتـر از حـد مقـرر مراجعـه نماینـد، از شـرکت آنـان در امتحـان          

  .جلوگیري به عمل خواهد آمد

جـزوه و لـوازم اضـافی در جلسـه امتحـان خـودداري شـود مگـر در           از همراه داشتن هر گونه کتاب،. 5

  .اناتی که استاد از قبل اجازه داده باشدامتح

هاي پیشرفته در سر جلسه امتحان ممنـوع اسـت، مگـر بـا اجـازه قبلـی اسـتاد         استفاده از ماشین حساب. 6

  .مربوطه

به متخلفین در جلسات امتحان نمره صفر داده خواهد شد و در صورت لـزوم تصـمیمات بعـدي توسـط     . 7

  .شد شوراي انضباطی دانشگاه اتخاذ خواهد

شود هنگـام شـرکت در جلسـات امتحـان و در حـین امتحـان نظـم و شـئونات          به دانشجویان تأکید می. 8

  .دانشجویی، اخالقی و اسالمی را رعایت نمایند

  

  

  

  

  :نماید در موري واحدگیري توجه دانشجویان را به نکات زیر جلب می

صورت عدم رعایـت، آمـوزش رأسـاً اقـدام بـه      باشد، در  رعایت حداقل و حداکثر واحد با دانشجو می. 1

  .حذف واحد اضافه خواهد نمود

واحد تقلیـل   12در صورت عدم رعایت واحدهاي اضافی تا تعداد . نیاز دروس الزامی است رعایت پیش. 2

 .داده خواهد شد

 در مورد واحدگيري

 »مواردي درباره امتحانات در مؤسسه«
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ه این تابلوهـا  باشد، توجه شما را ب نظر به اینکه ارتباط اداره آمورش و دانشجو تابلوي اعالنات مؤسسه می. 3

 .نماییم جلب می

  

 :دارد بدینوسیله اعالم می

در صورتی که در مطالب فوق ابهامی موجود است به اداره آموزش مراجعه تا کارشناسـان آن اداره رفـع   

  .ابهام نمایند

 

 با تشکر


