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  :عاریفت
  
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري زارت:وـ 1
  کاربردي-مع علمیدانشگاه جاـ دانشگاه: 2
  کاربردي-استانی دانشگاه جامع علمی واحد استانی: واحد ـ3

 ،ییاجراهاي  وابسته به دستگاه یموسسه آموزش عال :کاربردي-آموزش عالی علمی ـ موسسه4
سازمان مربوط بـه   ایوزارت  یتخصص ازیکه به منظور رفع ن یدولت ریغ یعموم يو نهادهاها  سازمان

  هـاي   دوره يخـود مبـادرت بـه برگـزار     تیـ مامور ي نهیانمند و متخصص در زمکارآمد، تو يروهاین
علمی و دانشگاه جامع  يو فناور قاتیعلوم، تحق رتگسترش وزا يبا مجوز از شوراعلمی ـ کاربردي  

  .دینما می کاربردي تحت پوشش خود ـ توسط مراکز آموزش عالی علمیـ کاربردي 
اسـت.  که تحت نظارت دانشگاه  ،کاربرديـ  هاي علمی رهمجري دو واحد آموزشی :آموزش مرکزـ 5

هـا، موسسـات آموزشـی،     هـا، دسـتگاه   ها، ارگان هاي مختلف؛ وابسته به وزارتخانه این مراکز با ماهیت
کـاربردي   -بخش خصوص (هیات موسسی)، واحد متقاضی (هیات امنایی) و یا دانشگاه جامع علمـی 

  توانند به فعالیت خود ادامه دهند. ز دانشگاه میباشند که با اخذ مجوز اجراي دوره ا می
 و صـنعت  ،فرهنـگ و هنـر   ،مـدیریت و خـدمات اجتمـاعی     گـروه چهار یکی از  آموزشی:ـ گروه 6

کـاربردي  تشـکیل و مـدیران    سازمانی که در مراکز آموزش علمـی ـ   ترین واحد و بنیادي کشاورزي
 شـوراي مرکـز  ر مرکـز و بـه حکـم ریـیس     گروه آموزشی از بین اعضاي هیات علمی و یا مدرسین ه

  الــذکر گــروه فــوق 4هــاي مختلــف در شــود. هــر مرکــز آمــوزش بــا توجــه بــه رشــتهمنصــوب مــی
  بایست گروه آموزشی مربوطه را ایجاد نماید.می
هاي یک رشته که در  هاي متجانس و یا نزدیک به هم و یا گرایش  اي از رشته مجموعه زیرگروه: ـ7

  ذیرش دانشگاه قرار دارد.دفترچه راهنماي پ
  آموزشی دانشگاهتخصصی شوراي دانشگاه:  آموزشی شوراي -8
  شوراي آموزشی و کمیسیون موارد خاص استانشوراي استان:  -9
  کاربردي -شوراي آموزشی مرکز آموزش علمیشوراي مرکز: -10
  ها: دبیرخانه -11
  دانشگاهآموزشی دبیرخانه شوراي  -11-1
  استاني دبیرخانه شورا -11-2
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  کزخانه شوراي مردبیر -11-3
دبیرخانـه شـوراي بررسـی مـوارد خـاص در معاونـت       شوراي بررسی موارد خاص دانشگاه:  -12

  آموزشی مستقر است.
 ،مـدیریت و خـدمات اجتمـاعی    موزشـی آ يهـا  یکی از شعب فرعی از گـروه  :تحصیلی رشته -13

وضـوعات  م الً مشـخص و از دیگـر  کشاورزي است که از لحاظ موضـوع کـام   و صنعت ،فرهنگ و هنر
  انجامد. متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می

هر یک از شعب یک رشته تحصیلی کـه نـاظر بـر تخصـص آن باشـد، کـه        :گرایش تحصیلی -14
 30درصـد کـل واحـدهاي رشـته کمتـر و از       7اختالف دروس در دو گرایش از یک رشته نبایـد از  

  درصد کل واحدها بیشتر باشد.
  .یکی از دو نظام آموزشی نظري یا مهارت و فناوري نظام آموزشی: -15
  .آموزشی ترمی و پودمانی شیوهدو یکی از  :شیوه آموزشی  -16
اي از دروس هر رشته تحصیلی است کـه هـدف   منظور مجموعه به هم پیوستهبرنامه درسی:  -17

علمـی ـ کـاربردي    آموزشی درسـی   ریزيکند و برنامه آن توسط شوراي برنامهمشخصی را دنبال می
 به تصویب رسیده است.

هفتـه امتحانـات    2هفته آموزش و  16تحصیلی شامل  سال نیمهر  سال تحصیلی): ترم (نیم -18
  پایانی است.

هفتـه و   6ترتیب شامل   هاي ترمی و پودمانی بهبازه زمانی که درشیوه آموزشدوره تابستان:  -19
  .فته مدت زمان امتحانات استهفته آموزشی به اضافه یک ه 8

مهارتی خاص را تعریـف   یکدیگراي از چند درس وابسته به هم که به همراه  مجموعه پودمان: -20
  نمایند. می
 16هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفـاد آن بـه صـورت نظـري     واحد درسی:  -21

 120ساعت، کارورزي  48ت میدانی) ساعت، کارگاهی ( یا عملیا 32ساعت، عملی (یا آزمایشگاهی) 
  شود. تدریس می طبق برنامه درسی مصوب سال تحصیلی (یا دوره تابستان) ساعت، در طول یک نیم

دانی ناپیوسـته، کارشناسـی   یکی از مقاطع تحصیلی کـاردانی پیوسـته، کـار    :مقطع تحصیلی -22
ع تحصـیلی کـاردانی فنـی،    کارشناسی ناپیوسته در نظام آموزشی نظري یا یکـی از مقـاط  پیوسته و 

  کارشناسـی   فنـاوري ارشـد و   اي، مهندسـی فنـاوري، مهندسـی   اي، کارشناسی حرفـه کاردانی حرفه
  اي ارشد در نظام آموزشی عالی مهارت و فناوري.حرفه

کـه بنـابر ضـوابط دانشـگاه بـه عنـوان       در مراکز واجد شرایط تدریس فراد ک از ایهر  مدرس: -23
فاقد هرگونـه رابطـه اسـتخدامی بـا دانشـگاه و       ،مدرسان .شوند ناخته میشعلمی ـ کاربردي  مدرس 
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شـغل تلقـی    بـه عنـوان تصـدي یـک     هـا  ن مراکز وابسته بوده (اعم از اداري یا قانون کار) و فعالیت آ
  ها با دانشگاه حاکم است. گردد. مقررات خاص دانشگاه بر روابط میان آن نمی
گردد که در مهلت مقرر و بر اسـاس ضـوابط و مقـررات    می اي اطالق شدهبه پذیرفتهدانشجو:  -24

  نماید.نام می جاري دانشگاه، پس از مراجعه حضوري در مرکز و احراز هویت ثبت
آموزشی است که دانشجو در آن تمام تحصیل خود را به صورت چهـره بـه    آموزش حضوري: -25

  کند. هاي آموزشی مرکز شرکت می چهره و تمام وقت در فعالیت
آموزشی است که بخشی از آن به صورت حضوري و بخشی از آن بـه   آموزش نیمه حضوري: -26

  شود.صورت غیرحضوري انجام می
  هاي تحصیلی به شرح زیر است:یکی از دوره دوره: -27
هاي نظري و عملی است کـه دانـش، مهـارت و    اي از آموزشمجموعه دوره کاردانی فنی، -27-1

  هـاي شـغلی ارتقـا    هـاي فنـی حـوزه   اي نقش کارآمد و اثربخش در بخشنگرش دانشجو را براي ایف
تی در طیفـی از مشـاغل   ها در سطح تکنسینی و مبتنی بـر آمـوزش چنـدمهار   دهد. این آموزشمی

براساس مصوبات شـوراي برنامـه ریـزي آموزشـی درسـی      مجموع واحدهاي این دوره همگون است. 
  باشد. می علمی ـ کاربردي

هاي نظري و عملی است که دانش، مهارت اي از آموزشمجموعه اي،انی حرفهدوره کارد -27-2
هایی در برداري، پشتیبانی تولید و عرضه خدمات، اجراي طرحهاي بهرهو نگرش دانشجو را در زمینه

دهـد.  هاي شغلی ارتقا مـی هاي مختلف حوزهاي در بخشمقیاس کوچک، انجام و ارائه خدمات حرفه
هاي مهارتی در طیفی از مشاغل همگون است که منجر به بالنـدگی  بتنی بر آموزشها ماین آموزش

مجموع واحدهاي ایـن دوره براسـاس مصـوبات شـوراي برنامـه ریـزي       شود. در یک حوزه شغلی می
  .باشد می آموزشی درسی علمی ـ کاربردي

انـش،  هـاي نظـري و عملـی اسـت کـه د     اي از آموزشمجموعه دوره مهندسی فناوري، -27-3 
ریـزي  سازي، اجـرا و برنامـه  هاي تحقیق، طراحی، نوآوري، بهینهمهارت و نگرش دانشجو را در زمینه

ها مبتنی بـر آمـوزش چنـدمهارتی در    دهد. این آموزشهاي شغلی ارتقا میهاي فنی حوزهدر بخش
اي مجموع واحـده شود. طیفی از مشاغل همگون است که منجر به بالندگی در یک حوزه شغلی می

  .باشد می این دوره براساس مصوبات شوراي برنامه ریزي آموزشی درسی علمی ـ کاربردي
هاي نظري و عملـی اسـت کـه دانـش،     اي از آموزشمجموعه اي،دوره کارشناسی حرفه -27-4

یـابی در  ریـزي، اجـرا و ارزش  هاي تحقیق، طراحی، توسعه، برنامـه مهارت و نگرش دانشجو در زمینه
  هـا مبتنـی بـر    دهـد. ایـن آمـوزش   گی، هنـري، اجتمـاعی و اقتصـادي را ارتقـا مـی     هاي فرهنبخش
هاي چندمهارتی در طیفی از مشاغل همگون است که منجر به بالندگی در یک حوزه شـغلی  آموزش
مجموع واحدهاي این دوره براساس مصوبات شوراي برنامه ریزي آموزشی درسـی علمـی ـ    شود. می
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  .باشد می کاربردي
دانشـجویان مقطـع کارشناسـی پیوسـته کـه موفـق بـه اخـذ مـدرك          دانی بین مقطعی: کار -28

  کارشناسی نشده و مدرك کاردانی  همان دوره را دریافت کرده است.
ساعت بـه منظـور مشـاهده و آشـنایی بـا       32یک درس یک واحدي عملی که طی :  کاربینی -29

ولین پودمان به دانشـجو  ا اتحصیلی و ی سال نیمدر اولین صرفاً حوزه شغلی مرتبط با رشته مورد نظر 
    شود.ارایه می

هـاي اقتصـادي، واحـدهاي صـنعتی،     اي است که دانشجو بـا حضـور در بنگـاه   دوره کارورزي: -30
هاي علمی و فنی توان مهـارتی خـود   خدماتی، کشاورزي، فرهنگی و هنري ضمن استفاده از آموخته

ساعت اسـت.   480هر کدام به ارزش دو واحد و مجموعا  2و  1دهند. دروس کارورزي را افزایش می
توانـد در   و می باشدپایان دوره می 2دوم و زمان ارایه کارورزي  سال نیمپایان  1زمان ارایه کارورزي 

  خارج از تقویم آموزشی (فصل تابستان) اجرا گردد.
ساعت) و  240و  واحد2(  1که شامل درس کارورزي  1پودمان کار در محیط  کار در محیط: -31

 است. ساعت) 240واحد و 2( 2شامل درس کارورزي  2پودمان کار در محیط 
گردد که در یک دوره آموزش عالی تکمیلی بـین سـطوح   به شخصی اطالق میپذیر : مهارت -32

 پذیري باشد.تحصیلی پذیرفته شده و داراي شماره مهارت
 باشد. می صهاي خات حضوري و یا آموزشروش اجراي دوره به یکی از دو صورشیوه اجرا:  -33
 گـردد کـه بـه صـورت    کـاربردي اطـالق مـی   ـ   هـاي علمـی   بـه آمـوزش  هاي خاص: آموزش -34

هـاي نـوین   کار، بـا اسـتفاده از فنـاوري   غیرحضوري و یا ترکیبی از حضوري و غیرحضوري، در حین
  شود. کانات کارگاهی برگزار میها و ام ساز ها، شبیه آموزشی، امکانات محیط کار، استفاده از نمونه

  دانشجویان شاهد و ایثارگر -35
  % و باالتر)25(شهید، جاویداالثر، آزاده، جانباز  فرزندهمسر و  -35-1
  % و باالتر25جانبازان -35-2
  آزادگان -35-3
  % جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه15جانباز با حداقل  -35-4
  شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبههقل رزمنده با حدا -35-5
اي از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در تمام طـول   شیوههاي غیرحضوري:  آموزش -36

  تحصیل الزامی نیست
هاي تحصیلی را بـا موفقیـت بـه پایـان رسـانده و برابـر        فردي که یکی از دورهآموخته:  دانش -37

  وط را دریافت کرده است.ضوابط معین گواهی یا مدرك تحصیلی مرب
مدت زمان مشخصی که دانشجو، برابر ضوابط معین بـه طـور موقـت بـه     مرخصی تحصیلی:  -38
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  تحصیل اشتغال ندارد.
فراینـدي کـه در آن دانشـجو بـه طـور خودخواسـته از ادامـه تحصـیل          انصراف از تحصیل: -39

  خودداري کند.
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  شرایط ورود

  
  .به شرح زیر است 2کارشناسی و 1هاي کاردانی شرایط ورود در دوره -1ماده 

ـ مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري کشور و داشـتن شـرایط عمـومی ورود بـه     1
  .قوانین و مقرراتآموزش عالی، برابر 

  .هضوابط و مقررات وزارت و دانشگااحراز توانمندي علمی مطابق  -2
داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخـل یـا خـارج کشـور مـورد تأییـد وزارت آمـوزش و         ـ3

بـراي  هاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی)     برابر آن براي آموزشیا  پرورش
  ورود به مقطع کاردانی.  

یا وزارت بهداشـت،   و فناوريعلوم، تحقیقات یید وزارت أکاردانی مورد ت مقطعداشتن گواهینامه  -4
 مقطـع براي ورود بـه   اي و وزارت آموزش و پرورش ، آموزشکده فنی و حرفهدرمان و آموزش پزشکی
  .کارشناسی ناپیوسته

ارشناسی از طریق سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور و براسـاس      /کهاي کاردانیش در دورهـ پذیر 5
  .پذیرد صورت می ناممندرجات دفترچه راهنماي ثبت

کـاربردي   -کـاربردي در مراکـز آمـوزش علمـی     -شدگان دانشگاه جامع علمی نام از پذیرفته ثبت -6
  .پذیرد میصورت  دانشگاهصرفاً بر اساس دستورالعمل ابالغی 

طالب و فضالي حوزه علمیه که بر اساس مدرك صادر شده مدیریت حوزه علمیـه، دوره   -1تبصره 
آموختگـان دوره کـاردانی و   از کلیـه مزایـاي علمـی دانـش     ترتیـب  اند، به  سطح یک و دو را گذرانده

  .برخوردار خواهند بود  کارشناسی دانشگاه
دارندگان مدرك کـاردانی    ،وزارت 25/03/95مورخ  58166/21/2بر اساس نامه شماره  -2تبصره 

 12هاي کارشناسی ناپیوسته باید داراي حـداقل معـدل    براي شرکت در دوره 31/6/86بعد از تاریخ 
  باشند.

کـاردانی  دارندگان مدرك  ،وزارت 25/09/86مورخ  16897/2بر اساس بخشنامه شماره  -3تبصره 
واحد درسی صرف نظر از میـانگین کـل    70تا  68با گذراندن  31/6/86بین مقطعی قبل از تاریخ 

دارنـدگان مـدرك بـین     ،وزارت 25/03/95مـورخ   58166/21/2بر اسـاس نامـه شـماره    نمرات و 

                                                
 باشد. می "کاردانی فنی"و  "اي کاردانی حرفه"،  "کاردانی ناپیوسته"هر یک از عبارات  "کاردانی "منظور از عبارت ١
مهندسـی   "و  "اي کارشناسـی حرفـه   "،  "کارشناسـی ناپیوسـته   "هر یک از عبارات  "کارشناسی "منظور از عبارت ٢

 باشد. می "فناوري
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امکان ادامه  12واحد درسی و حداقل معدل  68با گذراندن حداقل  31/6/86بعد از تاریخ  مقطعی
  تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته را دارند.

هـاي ورودي   نامه شرکت دارندگان  مدارك معادل و غیررسمی در آزمونآیین "بر اساس -4 تبصره
هـاي   دارندگان مـدارك معـادل ورودي  ت، وزار 92/ 28/5مورخ  77633/2اره شم به" مقاطع باالتر 

که دوره گذرانده شده، مصـوب وزارت متبـوع باشـد، مجـاز بـه ادامـه        مشروط به این 3/9/77قبل از 
پـذیر   امکـان  3/9/77باشـند و ادامـه تحصـیل دارنـدگان مـدارك معـادل بعـد از تـاریخ          تحصیل می

دارك معادل سازمان سنجش آموزش باشد. الزم به ذکر است قبولی در آزمون جامع دارندگان م نمی
باشد. مدارك داخلی کلیه مراکز و موسسات اعم از دانشگاه امـام حسـین(ع)،    کشور مالك عمل نمی

نیروي انتظامی، دانشگاه پلیس، سپاه پاسداران، مالک اشتر، امـام علـی(ع)، دانشـگاه صـدا و سـیما،      
ت صنعتی و... غیرقابل قبول بـوده و  موسسه بانکداري، سازمان مدیری 1377هاي بعد از سال  ورودي

  گردد. مدرك معادل محسوب نمی
کلیه دارندگان  26/08/1394شوراي عالی انقالب فرهنگی مورخ  771با توجه به مصوبه  -5تبصره 

انـد،   هاي مذکور راه یافتـه  به دوره 81تا  77هاي  مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سال
مقـاطع  دگان مدارك معادل و غیررسمی در نامه شرکت دارن الت آیینتوانند از تسهی حسب مورد می

  مند شوند براي ادامه تحصیل در مقاطع باالتر بهره 28/5/92مورخ  77633/2 به شماره باالتر
شـوراي گسـترش آمـوزش     هاي بـا مجـوز  آن عده از دارندگان مدرك معادل که در دوره -6تبصره 

هـاي   در رشـته  اجازه دارند ،اندهاي مصوب وزارت گذرانده بر برنامهاي درسی دوره را براهعالی، برنامه
  و در صورت قبولی، ادامه تحصیل دهند. مقاطع باالتر شرکت نمایند

نامه شرکت دارندگان مـدارك معـادل و    آن عده از دارندگان مدرك معادل مشمول آیین -7تبصره 
کـه در  ، وزارت 28/05/92مـورخ   77633/2هاي ورودي مقاطع باالتر به شماره  غیررسمی در آزمون

هاي درسـی   اند، مشروط به اینکه برنامههاي فاقد مجوز شوراي گسترش آموزش عالی وارد شده دوره
هاي مقطع باالتر شرکت نمایند. این  دوره مصوب وزارت را رعایت کرده باشند، اجازه دارند در آزمون

/م 5177/93مه معاونـت آموزشـی بـه شـماره     دسته از افراد تعدادي درس جبرانی بر اساس بخشـنا 
  گذرانند.دانشگاه می 14/2/93مورخ 
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  نامثبت
و  نـام ثبـت شـود، بـراي    که توسط دانشگاه اعـالم مـی   یدر مهلت است موظف هشد پذیرفته -2ماده 

سال تحصیلی  در نخستین نیم نامثبتمراجعه نماید. عدم مراجعه براي  به مرکز مربوط انتخاب واحد
در  نـام  در صورت مراجعه دانشجو براي ثبـت  .از اعالم نتایج، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شدپس 

، در صورت تمدیـد دوره در پـذیرش بعـدي،    خصوص اینگیري در تصمیم، خارج از مهلت اعالم شده
ي ، بر عهده شورابا ارائه مدارك مستدلدر همان مرکز یا سایر مراکز و امکان ارایه واحدهاي درسی، 

است. لذا این دسته از افراد مادامی که به عنوان دانشجوي مرکـز شـناخته نشـوند،     دانشگاهآموزشی 
سال تحصیلی ایـن   جزو آمار دانشجویان سامانه جامع آموزشی مرکز محسوب نخواهند شد. اولین نیم

گردد. احتساب و یا عـدم احتسـاب مرخصـی     دسته از افراد به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب می
  است. دانشگاهمنوط به راي شوراي آموزشی سال اول تحصیلی  نیم

نـامی و احـراز    سال تحصیلی پس از تحویـل مـدارك ثبـت    در نخستین نیمپذیرفته شده  -1تبصره 
باشد. عدم انتخـاب واحـد    درصد حق نظارت دانشگاه مجاز به انتخاب واحد می 15هویت و پرداخت 

% حـق نظـارت   15اسامی دانشجویانی که موفق به واریـز   ردد.گ به منزله انصراف از تحصیل تلقی می
  .ها حذف خواهند شد دانشگاه نشده باشند از فهرست کالسهاي تحصیلی  سال در کلیه نیم

نـامی هـر دوره کـه    هاي ثبتشدگان را بر اساس دستورالعملمرکز موظف است پذیرفته -2تبصره 
هرگونه ثبت نام خـارج از ایـن دسـتورالعمل کـان لـم       گردد، ثبت نام نماید.اعالم می دانشگاهتوسط 

  گردد. می یکن تلقی
باشـند و در صـورت شـرکت در     مجاز به ادامه تحصیل نمینظام وظیفه مشموالن غایب  -3تبصره 

  باشد. نام از آنان نمی پذیرش و قبولی ، مجوز تحصیلی براي آنان صادر نگردیده و مرکز مجاز به ثبت
ها تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیـت دائـم، مجـاز     راجی دانشگاهدانشجویان اخ -4تبصره

  باشند. به ادامه تحصیل نمی
 اسـتفاده  معافیـت تحصـیلی   از ار یکبـ  طع تحصـیلی مقدر که  آموختگان مشمولی دانش -5تبصره 
  باشند. نمی همان مقطعمجدد در  لاند مجاز به شروع تحصی نموده

باشـد و   ن خدمت جهت ادامه تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمیترخیص سربازان حی  -6تبصره 
در مقطع کارشناسی ترخیص سربازان به شرط عـدم غیبـت و رعایـت سـقف سـنوات تحصـیلی در       

  باشد.  پذیر می مقطع کاردانی امکان
تحصیلی بدون کسب اجازه از مرکـز، انصـراف از    سال نیمعدم انتخاب واحد دانشجو در هر  -3ماده 

سـال   پس از اتمام مهلت زمان حذف و اضافه نـیم بایست  مرکز آموزش می شود.محسوب میتحصیل 
  عدم مراجعه) در سامانه جامع اقدام نمایند.به درج گزینه انصراف (بعدي نسبت 
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  راهنماي آموزشیمدرس 
موظف است بـراي هـدایت تحصـیلی دانشـجو از زمـان پـذیرش، مـدرس یـا          شوراي مرکز -4ماده 

  راهنماي آموزشی تعیین و اعالم کند.مدرس با رشته تحصیلی را به عنوان  مدرسان مرتبط

  زمانتحصیل هم
هاي غیرحضوري کـه منتهـی بـه     تواند در دوره دانشجوي مشمول این مجموعه مقررات می -5ماده 

بـه دانشـجویان    .زمـان تحصـیل کنـد   شود، مطابق مصوبات مربوط به صورت هم مدرك تحصیلی می
  گیرد.هاي غیرحضوري معافیت تحصیلی تعلق نمیمشمول در دوره

زمان دانشجویان استعدادهاي درخشان بر اسـاس مصـوبات شـوراي هـدایت     تحصیل هم –1 تبصره
  شود. استعدادهاي درخشان وزارت انجام می

  هـا در صـورت نداشـتن منـع قـانونی از نظـر وظیفـه عمـومی        دانشجویان کلیه دانشـگاه  -2تبصره
  هاي غیرحضوري این دانشگاه نیز تحصیل نمایند.زمان در دورهمتوانند به طور همی 

باشـد و منجـر بـه     تدریس و تحصیل همزمان مدرسـان در مرکـز آمـوزش ممنـوع مـی      – 3 تبصره
  سازي کد مدرس خواهد شد. غیرفعال
  باشد. تحصیل همزمان به اشتغال کارکنان شاغل در مرکز آموزش ممنوع می -4 تبصره
  باشد. وظیفه در حین انجام خدمت ممنوع می سربازانزمان تحصیل هم -5تبصره 
در صورت اخراج شدن دانشجویان مشمول، اجـازه ادامـه تحصـیل تـا پایـان خـدمت از        -6تبصره 

  گردد. دانشجو سلب می
دانشجویان مشمولی که تمایـل بـه انصـراف و شـروع مجـدد تحصـیل دارنـد، در طـول          -7تبصره 

که در سنوات اولیه تحصـیلی انصـراف    د مشروط به ایننباش راف میبار مجاز به انص تحصیل فقط یک
 سال سپري نشده باشد. داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد بیش از یک

  واحد درسی
  شود.انجام می و به زبان فارسی مبتنی بر نظام واحدي  دانشگاه هاي ترمی شیوه آموزش در -6ماده 

دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب شوراي عـالی برنامـه ریـزي     دانشگاه اختیار -1تبصره 
آموزشی را منحصراً براي دانشجویان خارجی در صورتی که به حدنصاب الزم بـراي تشـکیل کـالس    

  برسد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به زبان انگلیسی ارایه نماید.
المللی دانشگاه بر اسـاس مصـوبات   بیندي علمی ـ کاربر روش تدریس در مراکز آموزش  -2تبصره 

  خواهد بود. شوراي آموزشی دانشگاه
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در دوره آموزش پودمانی، ارزش آموزشـی هـر درس بـا تعـداد واحـد آن درس و ارزش       -3تبصره 
ریـزي   هاي مصوب وزارت یا شـوراي برنامـه   هاي ارائه درس، براساس برنامه اجرایی آن با تعداد ساعت

  شود. دانشگاه، ارزشیابی میـ کاربردي علمی آموزشی و درسی 
  بـه شـرح جـدول زیـر      ها کالستعداد دانشجویان در ،ه دروسئبه منظور حفظ کیفیت ارا -4تبصره 

  باشد. می
  
  

حداکثر تعـداد نفـرات در     درس
  هر کالس

  40  و مهارت مشترك عمومی
  35  و اصلی پایه

  30  تخصصی
  15  ( کاربینی و کارورزي) عملی

  
  افزایش ظرفیت اعالم شده به تشخیص دانشگاه خواهد بود. -5تبصره 
مکان کالس تابعی از محتوا، فعالیتها و جلسات کالس اسـت. هـر نـوع الـزام بـه تعیـین        -6تبصره 

  کالس بر اساس متغیرهاي دیگر از جمله ورودي، میزان معدل، نوع تعهد، قومیت ممنوع است.

  سال تحصیلی
هفتـه آموزشـی و دو هفتـه امتحانـات      16شامل  سال تحصیلی یمدو ناز  هر سال تحصیلی -7ماده 
 هفته آموزشی و یک هفته امتحانات پایان دوره تشکیل شده 6که شامل  تابستانییک دوره و  پایانی
  .تاس

سـال یـا پایـان دوره تابسـتانی جـزو مـدت آمـوزش محسـوب          مدت امتحانات پایانی نیم -1تبصره 
  .شود نمی

براساس تقویم آموزشی  انتخاب واحد هنگامبایست در امتحانات می گزاريبر زمان دقیق -2تبصره 
    شده و به دانشجویان اعالم شود.برنامه ریزي توسط مراکز  دانشگاه
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  تقویم آموزشی
هـا و   دانشگاه بـه تمـامی اسـتان   تحصیلی توسط  سال نیمتقویم آموزشی براي هر سال و یا  -8ماده 

اجـراي دقیـق تقـویم    . شـود  میسازي  و در سامانه جامع آموزشی پیاده گردد میمراکز آموزشی ابالغ 
  گردد.محسوب میکز اشوراي مر عملکرد هاي سنجش و ارزیابیآموزشی یکی از شاخص

  در مورد برنامه درسی شوراي مرکزحدود اختیارات 
آموزشـی و   ریـزي  شـوراي برنامـه  درسـی مصـوب   آموزشی و هاي  برنامه ف استموظ مرکز -9ماده 

واحـد   .اجرا نمایـد است،  اي که پذیرش دانشجو داشتهبراي دورهرا  دانشگاهعلمی ـ کاربردي  درسی 
  را بـه تفکیـک و بـه طـور مشـخص طـی        سـال  نـیم استانی موظف است دروس قابل ارایه براي هـر  

ل بندي در فایل اکسل، در پروفایـ بندي زیر از کلیه مراکز واقع در استان دریافت و پس از جمعزمان
  قرار دهد. طبق جدول زیر سامانه جامع آموزشی دانشجویان

  

گیري و  تاریخ استان(ویژه گزارش  آموزش تاریخ مرکز  سال نیم
  درج در پروفایل دانشجویان)

ــا   اول سال نیم از اول اردیبهشـــت تـ
  مردادنیمه 

تـا آخـر شـهریور بـراي      مـرداد از نیمه 
  دانشجو قابل رویت باشد.

تا آخر بهمن براي دانشـجو   دياز نیمه   ديبان تا نیمه از اول آ  دوم سال نیم
  قابل رویت باشد.

ــروردین   دوره تابستان ــه ف ــا  از نیم ت
  پایان خرداد

تــا آخــر مــرداد بــراي  خــرداداز نیمــه 
  دانشجو قابل رویت باشد.

  
مرکز آموزش موظف است کلیه مصـوبات شـوراي آموزشـی دانشـگاه کـه بـه واحـدهاي         -1تبصره 

  گردد را دقیقا اجرا نماید.  کز ابالغ میااستانی و مر
مرکز هاي بندي براي تمامی رشتهموظفند آرایش و ترم مرکز آموزشهاي آموزشی گروه -2تبصره 
د واحـدهاي درسـی، نـوع واحـدها،     بر اساس سرفصل مصوب، در یک جدول که شامل تعـدا  آموزش
جهـت اجـرا بـه معـاون      شـوراي مرکـز  نیازي است را تهیه نموده و پس از تصویب در  نیاز و هم پیش

آموزشی و مدیران گروه ابالغ نمایند. مرکز آموزش موظف است در بدو ورود دانشجویان یـک نسـخه   
از جدول مربوط به رشته مورد نظر را در اختیار آنان قرار دهـد، تـا دانشـجویان از تعـداد واحـدهاي      

  الع حاصل نمایند.نیازي دروس اطنیازي و همدرسی و نوع آنها و همچنین پیش
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هاي دروس مصـوب را مـورد سـنجش و    موظف است رعایت کلیه سرفصل شوراي مرکز -3تبصره 
ن آموزشـی جهـت ارایـه    سال تحصـیلی  بـه مدرسـا   ارزشیابی قرار داده و تذکر الزم را قبل از هرنیم

ــوراي    ــین ش ــد. همچن ــی بده ــر سرفصــل درس ــزدروس براب ــی مرک ــراي م ــوه اج ــر نح   بایســت ب
نظـارت کامـل داشـته و    علمـی ـ کـاربردي    ریـزي درسـی   ي آموزشی مصوب شوراي برنامههابرنامه

  اعالم نماید. استانگزارش نحوه اجراي آن را به شوراي 
 شوراي آموزشی دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد از واحدهاي درسی هر دوره را بـا  -4تبصره 

ف اسـالمی و فارسـی عمـومی بـه صـورت      دروس مجموعه معـار  اولویت دروس پایه و عمومی به جز
الکترونیکی(مجازي) با تاکید بر محتواي الکترونیکـی و رعایـت اسـتانداردهاي مصـوب وزارت ارایـه      

  نماید.
 ،نگـردد و درس مـردودي   آن درسچنانچه دانشجویی موفق به کسب نمـره قبـولی در    -5تبصره  

زمان هر دو درس را انتخاب طور هم هد بتوان می شوراي مرکزبا موافقت نیاز درس دیگري باشد،  پیش
  د.نمای

نیـاز (تقـدم و    تحصیلی، از رعایت مقـررات مربـوط بـه پـیش     سال نیمدانشجو در آخرین  -6تبصره 
  )12ماده  18تبصره  2-18(ضمن رعایت بند  تاخر) دروس معاف است.

  ساعات حل تمرین
، درهـر  شوراي مرکـز و تصویب  آموزشیگروه  پیشنهادتوانند در صورت لزوم، به  میمراکز  -10ماده 
 ساعت به عنوان حل تمرین بـه سـاعات تـدریس رشـته     10کاردانی و کارشناسی تا مقاطع  ازرشته 

  .دفزاینابی سال هر نیم، در بدون دریافت شهریه
 ،به منظور تقویت و ارتقاي سطح بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثـارگر مرکز موظف است  -تبصره

  نماید.هاي تقویتی برگزار  دانشجویان شاهد و ایثارگر، کالس ستاد شده ظیمطبق برنامه تن

  تعداد و محتواي واحدهاي درسی
 بـر اسـاس سرفصـل مصـوب    تحصـیلی   مقـاطع یک از  هر در تعداد واحدهاي درسی الزم -11ماده 

 دانشـگاه اسـت. تعـداد و عنـاوین واحـدهاي     ـ کاربردي علمی  آموزشی و درسی  ریزي شوراي برنامه
 سـال  نـیم همین مجموعه، قبل از شـروع انتخـاب واحـد هـر      9 ماده درسی طبق زمانبندي جدول 

  گردد. مدیران گروه تهیه و تنظیم میاساس برنامه پیشنهادي  تحصیلی، بر
بـا   واحـد درسـی   20و حـداکثر   12حداقل  ،سال تحصیلی تواند در هر نیم هر دانشجو می -12ماده 

  به بعد) 94هاي بهمن ماه  (ورودي نماید.انتخاب  آموزشی دانشگاه رعایت آخرین ضوابط و مقررات
واحـد   20و حداکثر  14، حداقل تعداد واحد 94تا مهر ماه  91هاي مهر ماه  براي ورودي -1 تبصره
  باشد. می
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  باشد. واحد می 20و حداکثر  12، حداقل تعداد واحد 91هاي ماقبل مهرماه  براي ورودي -2تبصره 
واحـد درسـی بـاقی     24آموختگی، حـداکثر  آخر براي دانش سال نیمنچه دانشجو در چنا -3تبصره 

واحد درسی اخـذ   24تواند تا  باشد، می 10داشته باشد، به شرطی که میانگین کل نمرات وي باالي 
  نماید.

میـانگین کـل    واحـد درسـی،   12ل تحصـیلی بـا حـداقل    سـا  دانشجویی در یک نیم اگر -4تبصره 
 مدیر گروه آموزشی تاییدبا نیاز و هم نیاز دروس و  با رعایت پیشتواند  می ،باشد 17نمراتش حداقل 

   نماید.واحد درسی را انتخاب  24سال بعد حداکثر تا  نیم در
و یا عدم رعایـت   سال، بیش از حد مجاز انتخاب واحد دانشجو در یک نیمدر صورتی که  -5تبصره 
وظـف اسـت در بـازه زمـانی مشـخص شـده در تقـویم        ، مرکز آموزش مداشته باشد نیاز دروس پیش

نسبت بـه حـذف دروس مـازاد اقـدام نمایـد. بـدیهی اسـت         ( بعد از زمان حذف و اضافه)، آموزشی
پـذیر نبـوده و مسـئولیت ایـن امـر بـر        آموختگی دانشجو امکان چنانچه این عمل انجام نپذیرد دانش
عملکرد مراکز بعد از پایان مهلـت مقـرر بـر     باشد.  ضمناً نظارت بر عهده دانشجو و مرکز آموزش می
  باشد.  عهده روساي واحدهاي استانی می

شـوراي  به تشـخیص   سال نیمدانشجو در پایان هر  موثردر صورتی که واحدهاي انتخابی  -6تبصره 
واحـد درسـی برسـد، در     12، بنا به دالیل و عذر موجه و خـارج از اراده دانشـجو بـه کمتـر از     مرکز

-تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وي محسـوب مـی   سال نیمبه عنوان یک  سال نیمن اینصورت ای
(بـه   تاثیر است. ) بیماده همین  4(موضوع تبصره  شود، اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو

و  17شـد مشـروط نیسـت و اگـر      12عبارت دیگر، در شرایط مذکور، اگر میانگین دانشجو کمتر از 
  به بعد) 94هاي بهمن ماه  ورودي( ).شود محسوب نمیباالتر شد ممتاز 
سال تحصیلی  واحدهاي انتخابی دانشجو در ابتداي هر نیم: 94تا مهرماه 91هاي مهرماه  براي ورودي

واحد درسی باشد. در صـورتی کـه    14به هر دلیلی نباید کمتر از  سال تحصیلی) ( به جز آخرین نیم
سال، بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشـجو   جو در پایان نیمواحدهاي انتخابی یا باقیمانده دانش

سـال   سال به عنـوان یـک نـیم    واحد درسی برسد. این نیم 14به کمتر از  )شوراي مرکز(به تشخیص 
شود، ( اما به منظور بررسی وضـعیت مشـروطی    تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وي محسوب می

سال بعدي دانشجو در محاسبه معدل  سال با نمرات دروس نیم منی دروسیا ممتازي دانشجو، نمرات 
  سال منظور خواهد شد). دو نیم

سـال تحصـیلی بـا تاییـد شـوراي       حداکثر در دو نـیم تواند  رگر میدانشجوي شاهد و ایثا -7تبصره 
  واحد درسی انتخاب نماید. 10استان حداقل 

واحـد درسـی    4ند به عنـوان جـایگزین   توا می "تربیتی ضیافت اندیشه -دوره آموزشی" -8تبصره 
واحـد از گـروه دروس    2واحد از گروه دروس مبـانی نظـري اسـالم و     2عمومی در مقطع کاردانی (
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هاي مبـانی نظـري اسـالم، انقـالب      واحد از مجموعه گروه 4اخالق اسالمی) و در مقطع کارشناسی( 
  شود.نظرگرفته اسالمی، تاریخ و تمدن اسالمی و آشنایی با منابع اسالمی) در 

تواننـد دروس   هاي دینی (مسیحی، آشـوري، کلیمـی و زرتشـتی) مـی     دانشجویان اقلیت -9تبصره 
  هیچ محدودیتی انتخاب نمایند. را از بین مجموعه دروس معارف بی معارف

واحد نظري و به صورت اختیاري است کـه   2به ارزش  "آشنایی با دفاع مقدس"درس  -10تبصره 
ــاردانی ــروه درس  در مقطــع ک ــه گ و در مقطــع کارشناســی در  "اخــالق اســالمی "در زیرمجموع

باشد. دانشـجویانی کـه ایـن درس را در دوره کـاردانی      می "انقالب اسالمی"زیرمجموعه گروه درس 
 .اند، نباید آن را در دوره کارشناسی مجددا انتخاب نمایند گذرانده
واحـد درسـی    6بـا ارائـه    تابسـتان، دوره در  ریزي و اجراي دروس معارف اسالمیبرنامه -11تبصره 

تـا قبـل از تعریـف کـالس دوره تابسـتان در       معارف اسالمی، با هماهنگی و اعالم مشخصات اساتید
    مجاز می باشد.رهبري سازمان مرکزي دانشگاه  به دفتر نهاد سامانه جامع

نسبت به اخذ واحـد   توانندکننده در طرح ضیافت اندیشه دانشجویی نمیدانشجویان شرکت -11-1
  .دروس معارف اسالمی در دوره تابستانی اقدام کنند

واحد براي دانشجویان الزامی است.  2گذراندن درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش  -12تبصره 
هـاي رسـمی    تـر در دوره  واحـد را پـیش   1دانشجویانی که درس جمعیت و تنظیم خانواده به ارزش 

  واحد ندارند. 2نیازي به اخذ درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش دانشگاهی گذرانده باشند، 
سـاعت   32بـه ارزش یـک واحـد عملـی و     "تربیت بـدنی "هاي کاردانی درس در دوره -13تبصره 

به ارزش یک واحد عملـی و   "1ورزش "هاي کارشناسی و در دوره "1تربیت بدنی"جایگزین درس 
براي دانشجویان با شرایط خاص با تشـخیص و   شود.می "2تربیت بدنی"ساعت جایگزین درس  32

و در دوره  "تربیـت بـدنی ویـژه    "تایید پزشک معتمد سـازمان مرکـزي دانشـگاه در دوره کـاردانی     
  .گرددارایه می "ورزش ویژه"کارشناسی درس 

ساعت به منظـور مشـاهده و آشـنایی بـا      32یک واحدي عملی که طی  کاربینیدرس  -14تبصره 
تحصیلی و یا اولین پودمان به دانشـجو   سال نیمرتبط با رشته مورد نظر فقط در اولین حوزه شغلی م

  شود.ارایه می
هـاي اقتصـادي، واحـدهاي    بـا حضـور در بنگـاه    یاناي است که دانشـجو کارورزي دوره-15تبصره 

هـاي علمـی و فنـی تـوان     صنعتی، خدماتی، کشاورزي، فرهنگی و هنري ضمن اسـتفاده از آموختـه  
 480هر کدام به ارزش دو واحد و مجموعـا   2و  1دهند. دروس کارورزي تی خود را افزایش میمهار

  باشد.پایان دوره می 2دوم و زمان ارایه کارورزي  سال نیمپایان  1ساعت است. زمان ارایه کارورزي 
ساعت) و پودمـان   240واحد و 2(  1که شامل درس کارورزي  1پودمان کار در محیط  -16تبصره 

  ساعت) است. 240واحد و 2( 2شامل درس کارورزي  2کار در محیط 
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هاي پودمان عمومی به صـورت جداگانـه قابـل ارائـه اسـت و دانشـجو        هر یک از درس -17تبصره 
  ها بگذراند. تواند دروس این پودمان را همراه با سایر پودمان می
  

رورزي رعایت موارد زیر براي اخذ درس کا به بعد 95هاي مهرماه  وروديبراي  -18تبصره 
  باشد. الزامی می

باشد ولیکن  ر میسال تحصیلی و هم در تابستان میساجراي دروس کارورزي هم در نیم  - 1- 18
  توصیه بر اجراي آن در تابستان می باشد.

باشد و در موارد خاص که دانشجو با داشتن عذر موجه  می 2پیشنیاز کارورزي  1کارورزي   - 2- 18
 تواند در می شوراي مرکزها و یا تابستان بگذراند، با راي  سال را در طول نیم 1ارورزي نتواند درس ک
گونه  سال و یا آخرین تابستان تحصیلی این دو درس را به صورت همنیاز بگذراند. در این آخرین  نیم

  باشند.  نمی 2و  1موارد دانشجویان مجاز به اخذ سایر دروس همراه با کارورزي 
پس از آخرین امتحان نسبت به اتمام  ،توانند با هماهنگی مدرس مربوطهجویان میدانش -3- 18

نیمسال ثبت نمره دروس و  روزه اقدام نمایند 45در فرصت و ثبت نمره آن  2و  1درس کارورزي 
  کارورزي می بایست همان نیمسال انتخاب واحد درس باشد.

هاي سال اول و ورودي مهرماه، تابستان براي دانشجویان 2و  1زمان اخذ دروس کارورزي  - 4- 18
 هاي اول و سوم است.دوم و براي دانشجویان ورودي بهمن ماه، تابستان بعد از ترم

واحد  4واحد کارورزي+  2واحد براي تابستان الزامی است ( 6رعایت سقف واحد درسی  - 5- 18
  درسی)

واحد  6واحد کارورزي+  2( واحد درسی الزامی است 8براي تابستان آخر، رعایت سقف  -6- 18
  درسی)

  براي دانشجویانی که شرایط اجراي درس کارورزي در دوره تابستان فراهم نمی باشد،  -7- 18
  سال اول اخذ نمایند.را پس از نیم 1توانند درس کارورزي می
واحد الزامی  14سال عادي رعایت سقف در صورت اخذ درس کارورزي در طی نیم - 1 -7- 18

  واحد کارورزي) 2احد درسی +و 12است (
سال آخر، سقف مذکور و همچنین دانشجویان نیم 17براي دانشجویان با معدل باالي  -2 -7- 18

  واحد کارورزي). 2واحد درسی + 16یابد ( می واحد افزایش 18به )  1-7- 18 ( در بند
  

  دوره تابستان
  .واحد درسی است 6تابستانی حداکثر  دورهتعداد واحدهاي انتخابی در  -13ماده 
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آموختـه شـود، بـا تاییـد     واحد درسـی دانـش   8در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن  -1تبصره 
  تابستان اخذ نماید. دوره تواند واحدهاي مذکور را در، میشوراي مرکز

اسـتفاده   13 مـاده   1و تبصـره   12 مـاده   3تواند از مفاد تبصره زمان نمیدانشجو هم -2تبصره 
    نماید.

واحد درسی براي دانش آموختگی در تابسـتان داشـته باشـد     8در صورتیکه دانشجو  بیش از  کته:ن
توانـد اخـذ نمایـد بعـد از ثبـت تمـامی        واحد مـی  6دانشجو ترم آخر محسوب نشده و فقط تا سقف 

در صورت تمایل درس یا دروس باقیمانده (حداکثر دو درس) را بـه صـورت   تواند  نمرات، دانشجو می
به استاد اخذ نماید. در صورت اخذ دروس باقیمانده به صورت معرفی به استاد در هر زمان از  معرفی
  سال مربوط خواهد بود. آموختگی پایان نیم سال تحصیلی تاریخ دانش نیم

ــره  ــه در   -3تبص ــل ارائ ــتان دورهدروس قاب ــد از تابس ــومی،عبارتن ــی،  : دروس عم   دروس جبران
دروسی کـه دانشـجو موفـق بـه کسـب نمـره       ار در محیط، پروژه و ک، ورزيکارهاي مشترك، مهارت

آموختـه  هـا دانـش   نیاز سایر دروس بوده همچنین دروسی که دانشجو با اخذ آن قبولی نشده و پیش
  .گردد می

  باشد. پذیر نمی کاربینی، کارورزي و پروژه امکان مهمان شدن در دروس -4تبصره 
  زیر صورت پذیرد:  شرح ي پودمانی به ها دروس قابل ارائه در دوره -5تبصره 

  .ساعت با رعایت پیشنیاز 208صرفاً یک پودمان کامل تا سقف  -5-1
ط آن که حـداقل  عایت پیشنیاز و با شرساعت با ر 272ارایه صرفاً یک پودمان کامل تا سقف  -5-2

  ساعات آن پودمان عملی باشد.درصد مجموع  30
ط آن که آخرین پودمان تحصیلی دانشجو بوده و بـا اخـذ   شرارایه صرفاً یک پودمان کامل به  -5-3

  و گذراندن آن پودمان دانش آموخته گردد.
  باشد. زمان دو پودمان در تابستان به هیچ وجه مجاز نمی بدیهی است اخذ هم -5-4
توانـد آن دروس را در   در ضمن چنانچه دانشجو دروس افتاده و یا عمومی داشته باشـد نمـی   -5-5

تواند دروس مربوط را بـه صـورت تـک درس     الذکر اخذ نماید و فقط می هاي کامل فوق انکنار پودم
هـاي مشـترك، کـارورزي، کـار در      رتاواحد درسی به همراه دروس عمومی، مهـ  6حداکثر تا سقف 

وس بـوده  مره قبولی نشـده و پیشـنیاز سـایر در   محیط، پروژه و دروسی که دانشجو موفق به کسب ن
  گردد، اخذ نماید. ها دانش آموخته می انشجو با اخذ آنهمچنین دروسی که د

توانـد بـا رعایـت     و باالتر باشد می 14در صورتی که معدل کل دانشجوي شاهد و ایثارگر  -6تبصره
  .واحد درسی انتخاب نماید 8ضوابط این ماده در تابستان حداکثر 

اتمـام واحـدهاي دوره    واحـد درسـی بـراي    10دانشجوي شاهد و ایثارگري که حداکثر  -7تبصره 
واحدهاي مذکور را در تابسـتان انتخـاب واحـد     شوراي استانتواند با تایید  تحصیلی داشته باشد می

  نماید.
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  درس معرفی به استاد
آموختگی حـداکثر دو درس   تحصیلی براي دانش سال نیمدر آخرین که دانشجو  در صورتی -14ماده

و بـا رعایـت سـقف واحـدهاي آن      شـوراي مرکـز  ا تایید نظري براي فراغت از تحصیل داشته باشد، ب
تواند خارج از تاریخ امتحانـات اعـالم    ) می13 ماده  1و تبصره  12 ماده  3(موضوع تبصره  سال نیم

سـال یـا دوره    در آن نـیم  معرفـی بـه اسـتاد    به صـورت امتحان آن درس را  شده در تقویم آموزشی،
   بگذراند. تابستان

داشته باشد و معدل  واحد درسی براي دانش آموختگی 24از شجو  بیش در صورتیکه دان -14-1
 سال نیمتواند در  میدانشجو ترم آخر محسوب نشده  ولی  ،باشد 17قبل دانشجو باالتر از  سال نیم

 ،نمرات تمامی. بعد از ثبت نمایداخذ نیاز دروس  با رعایت پیشواحد درسی،  24بعد حداکثر تا 
سال تحصیلی  ه استاد  (حداکثر دو درس) در نیماخذ درس یا دروس معرفی ب تواند براي دانشجو می

سال تحصیلی  وختگی این قبیل از دانشجویان نیمآم دي اقدام نماید. تاریخ دانشو یا دوره تابستان بع
 باشد. ستانی اخذ درس معرفی به استاد میو یا دوره تاب

آموختگی داشته باشد و معدل  براي دانش واحد درسی 24بیش از   در صورتی که دانشجو  -14-2
ایست مطابق قوانین و ب  ب نشده و میباشد دانشجو ترم آخر محسو 17ترم قبل دانشجو کمتر از 

 سال بعدي انتخاب واحد نماید.  موزشی دروس باقی مانده را در نیممقررات آ

بولی کسب نکنـد امـا   عملی را اخذ ولی نمره ق -چنانچه دانشجویی قبالً یک درس نظري -1تبصره 
، بخش نظري آن درس را به 14 تواند با رعایت مفاد ماده دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می

  باشد. الزامی می 1راي شوراي مرکز در خصوص اجراي تبصره  صورت معرفی به استاد اخذ نماید.
، یـک درس  1بصـره  توانند ضـمن رعایـت مفـاد ت    دانشجویان براي فراغت از تحصیل می -2تبصره 
  مانده نظري را نیز به صورت معرفی به استاد اخذ نمایند. باقی

غیبت موجه و یا غیر موجه و یـا  عملی که قبالً داراي  -ياخذ معرفی به استاد درس نظر -3تبصره 
  پذیر نیست. باشد، امکان ) می25/0حکم شوراي انضباطی (نمره 

ریـزي نماینـد تـا هـیچ یـک از      دي دانشجویان برنامـه بنمدیران گروه به نحوي براي ترم -4تبصره 
  عملی براي ارایه به صورت معرفی به استاد در پایان دوره باقی نماند.   ـدروس عملی و یا نظري 

دانشجو موظف است پس از اطمینان از گذراندن کلیه دروس دوره، تقاضاي خـود را بـه    -5تبصره 
ثبـت نمـرات دروس دانشـجو در سـامانه جـامع       آموزش مرکز تحویل نماید. آمـوزش مرکـز پـس از   

مـی بایسـت    14مـاده  سوابق تحصـیلی و محـرز شـدن موضـوع      تمامیآموزشی دانشگاه و بررسی 
، وي را با همـاهنگی مـدیر گـروه و معـاون     دو هفته از تاریخ درخواست دانشجوحداکثر ظرف مدت 

فـی بـه اسـتاد دانشـجو در     آموزشی مرکز به مدرس واجد شرایط معرفی و نسبت به ثبت دروس معر
روز از تاریخ برگزاري امتحـان درس    7حداکثر ظرف مدت بایست  میسامانه اقدام نماید. نمره درس 
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م شده نهایی و غیر . نمره اعالو در سامانه ثبت نمایدبه آموزش اعالم  ،معرفی به استاد توسط مدرس
  .قابل تغییراست

م شده و به طور رسمی با نظارت آمـوزش مرکـز   مدرس درس موظف است در تاریخ اعال -6تبصره 
نسبت به برگزاري امتحان درس معرفی به استاد (به صورت کتبـی) اقـدام و نمـره و برگـه امتحـان      

اي کـه آمـوزش بـا     دانشجو را به دایره امتحانات مرکز تحویل دهد. دانشجو موظف است طبق برنامـه 
  امتحان اقدام نماید.کند نسبت به شرکت در جلسه  هماهنگی مدرس مشخص می

چنانچه دانشجو در امتحان درس معرفی به استاد غیبت نمایـد یـا نمـره قبـولی کسـب       -7تبصره 
هماننـد سـایر دروس در    نکند، غیبت یا نمره مـردودي در سـامانه جـامع آموزشـی دانشـگاه درج و     

جـدد درس بـه   توانـد بـه اخـذ م    . در این شرایط دانشجو میگردد کارنامه تحصیلی ثبت و اعمال می
گونه دانشجویان تا زمانی که مشکل  صورت معرفی به استاد و پرداخت شهریه مجدد اقدام نماید، این

سنوات یا مشمولیت نظام وظیفه نداشته باشند، امکان اخذ درس، به صورت معرفی به استاد مجـدد  
سیده باشـد، دانشـجو   در صورتیکه سنوات مجاز دانشجو به اتمام ر با پرداخت شهریه مربوط را دارند.

نماید براي اخذ درس به صورت معرفی  براي دانشجو تعیین می استانزمانی که شوراي  در بازه  باید
 به استاد اقدام نماید. 

دانشجوي معرفی به استاد، ملزم به پرداخت شهریه ثابت و شهریه متغیر برابـر مصـوبات    -8تبصره 
  باشد. دانشگاه می

  

  جبرانی دروس
  

گذراندن آن بـراي رفـع   شوراي مرکز  گروه آموزشی و تایید تشخیص هبدروسی است که  -15ماده 
در صورت غیر مـرتبط بـودن رشـته مقطـع کارشناسـی بـا مـدرك        کمبود دانش یا مهارت دانشجو، 

ضروري است. تعداد واحـدهاي جبرانـی، بـا تشـخیص گـروه       هدر آغاز دوره تحصیلی مربوطکاردانی 
واحد از بین دروس سرفصل  6کارشناسی ناپیوسته حداکثر  کز براي دورهآموزشی و تایید شوراي مر

(بـراي   شـود.  و کـل محاسـبه نمـی    سـال  نـیم باشـد و نمـره درس جبرانـی در میـانگین      مصوب می
    و پس از آن) 94هاي بهمن  ورودي
هـاي کـاردانی و کارشناسـی     هاي غیرمـرتبط در دوره  واحدهاي جبرانی براي رشته تعداد -1 تبصره

شـود.   سـال و کـل محاسـبه مـی     باشـد. نمـره دروس جبرانـی در معـدل نـیم      واحد مـی  6ناپیوسته 
  )94تا مهر  91هاي مهر  (ورودي
انشگاهی) د آموختگان کاردانی پیوسته ( فاقد مدرك پیش دانشگاه اختیار دارد براي دانش-2 تبصره

است و در دوره کارشناسی ناپیوسته در رشته غیر مرتبط ( به تشـخیص   14ها زیر  که معدل کل آن
واحد درسـی جبرانـی ارائـه کنـد. نمـره ایـن دروس در        20اند، حداکثر  ) پذیرفته شدهشوراي مرکز
  شود. سال و کل محاسبه نمی میانگین نیم
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مل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم شوراي شا 2و  1و تبصره  15تسهیالت ماده : 3تبصره 
  شود. کنند، نمی انضباطی بدوي واحد استانی، نمره مردودي دریافت می

  

  طول دوره
 .سـال اسـت   2کـاردانی و کارشناسـی ناپیوسـته     مقـاطع مدت مجاز تحصیل در حداکثر  -16ماده 
  به بعد) 94هاي بهمن ماه  (ورودي
براي مقـاطع کـاردانی و    94تا مهر  91هاي مهر  یل براي وروديحداکثر مدت مجاز تحص -1تبصره 

  باشد. میسال  5/2 ترمی  کارشناسی ناپیوسته
بـراي مقـاطع کـاردانی و     91از مهـر   هاي قبـل  دت مجاز تحصیل براي وروديحداکثر م -2تبصره 

  باشد. میسال  3 ترمی کارشناسی ناپیوسته
پودمـانی   وستهیناپ یو کارشناس یکاردان یلیحصدر مقاطع ت لیحداکثر مدت مجاز تحص -3تبصره

  در منـدرج  دروس و هـا  پودمـان  یسال است. دانشجو موظف است در مدت سنوات مقـرر تمـام   5/2
 .بگذراند را مصوب سرفصل
  هاي کـاردانی پودمـانی کـه از معافیـت تحصـیلی اسـتفاده       آن دسته از دانشجویان دوره -4تبصره 
  سال به تحصیل ادامه دهند. 6ف توانند تا سقمی ،نمایندنمی

هـاي کـاردانی و    به حداکثر مدت مجاز تحصـیلی دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر در دوره     -5تبصره 
  شود. سال اضافه می کارشناسی ناپیوسته یک نیم

براي دانشجویانی که حـداکثر مـدت    سال نیمچهار تا موافقت با افزایش سنوات تحصیلی  -6تبصره 
است و ادامه تحصیل آنان از نظـر مقـررات     رابر مقررات آموزشی به پایان رسیدهمجاز تحصیل آنان ب

باشد، ولیکن موافقت با  استان می شورايآموزشی و خدمت نظام وظیفه منع قانونی ندارد، در اختیار 
گیري به شـوراي بررسـی مـوارد خـاص      براي تصمیم سال نیم چهارافزایش سنوات تحصیلی بیش از 

  گردد. می دانشگاه ارجاع
داشـته و  انی که حداکثر دو سـال عـدم مراجعـه    موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجوی -7تبصره 

صرفاً در بازه زمانی سنوات مجاز تحصیل و سـنوات ارفـاقی   وظیفه نداشته باشند  مشکلی از نظر نظام
ـ  بر عهده شوراي استان میو با احتساب در سنوات  16ماده  6تبصره  ا بازگشـت بـه   باشد و موافقت ب

 16مـاده   6سنوات ارفاقی تبصره زمانی ( در بازه تحصیل آندسته از دانشجویانی که بیش از دو سال 
در اختیار شـوراي بررسـی مـوارد خـاص      نظر از مدت وقفه تحصیلی و خارج از سنوات ارفاقی) صرف

  باشد. دانشگاه می
جو بـراي ادامـه تحصـیل، واحـد     با مراجعه مجدد دانش استاندر صورت موافقت شوراي  -8تبصره 

  استانی موظف است نسبت به لغو عدم مراجعه در سامانه جامع اقدام نماید.
معدل دانشجویانی کـه برابـر قـوانین و مقـررات      جبرانسال تحصیلی براي نیمارایه یک  -9تبصره 

(سـقف سـنوات    انـد  در طـول دوره تحصـیل مجـاز نشـده     12آموزشی موفق به کسب میانگین کل 
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گذرانـده   12واحد از دروس دوره که بـا نمـره کمتـر از     20تا سقف صیلی به پایان رسیده است) تح
   باشد. می استان شورايو مشکلی از نظر نظام وظیفه و مشروطی ندارند، در اختیار است 

ثر شود تا با گذراندن حداک سال فرصت داده می براي دانشجویان شاهد و ایثارگر دو نیم  -10تبصره 
  برسانند. 12سی معدل خود را حداقل به احد درو 30

توانند از سنوات ارفاقی استفاده نمایند که منجـر بـه    دانشجویان مشمول به شرطی می - 11 تبصره
مانـده بیشـتر از حـدمجاز نباشـد. شـرایط اسـتفاده از        فراغت از تحصیل آنان گردد و واحدهاي باقی

ناپیوسته به شرط آنکه مجمـوع تعـداد واحـد درسـی     براي کاردانی و کارشناسی اول سنوات ارفاقی 
  باشد. 12واحد بوده و معدل کل حداقل  50گذرانده شده حداقل 

چنانچه مشمول تا پایان ترم اول سنوات ارفاقی اول، موفق به گذراندن واحدها نگـردد،   -12تبصره 
 12معدل کل حداقل  با واحد12شود که تعداد  به شرطی مجاز به استفاده از سنوات ارفاقی دوم می

  گذرانده باشد.
ل نشـود یـک سـال    یاگر دانشجویی در سنوات ارفاقی مرحلـه اول و دوم فـارغ التحصـ    -13تبصره 

فرصت دارد تا به وظیفه عمومی مراجعه نماید و در صورت استفاده از سنوات ارفاقی دیگر حق ادامه 
  تحصیل در مقطع باالتر را ندارد.

  انحضور در جلسات درس و امتح
  .الزامی استاعم از نظري و عملی حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس  -17ماده 

غیبت داشـته   سال نیمو یا در جلسه امتحان پایان  هجلس 3 اگر دانشجو در درسی بیش از -1تبصره
آن  جـه تشـخیص داده شـود، نمـره    وغیـر م ، شوراي مرکـز با تشخیص چنانچه غیبت دانشجو باشد، 
در این صـورت   براي آن درس غیبت موجه منظور می شود. ،صفر و در صورت تشخیص موجهدرس 

مذکور به عنوان  سال نیمبراي دانشجو الزامی نیست ولی  سال نیمواحد در طول  12رعایت حدنصاب 
 3شـود. اگـر دانشـجو در درسـی بـیش از       جزو سنوات تحصیلی وي محسوب میسال کامل  یک نیم
غیبت داشته باشد، اجازه حضور در جلسه امتحان را نـدارد. معـاون یـا مـدیر آموزشـی مرکـز        هجلس

 سال نیم ن تکلیفتعییآموزش موظف است در صورت غیبت بیش از حد مجاز دانشجویان، نسبت به 
مربوطه اقدام نموده و غیبت صورت گرفته را قبل از زمان امتحانات در سـامانه جـامع آموزشـی درج    

  .ایدنم
اعالم شده بر اساس تقویم آموزشی مصـوب   تواند تا مهلت درصورت اضطرار، دانشجو می -2تبصره 
تـا دو هفتـه قبـل از شـروع امتحانـات پایـان       خـود را  صرفا نظـري  هاي  ، فقط یکی از درسدانشگاه
نـده  تعـداد واحـدهاي باقیما  مشروط برا این کـه  ، دنمایبا تأیید گروه آموزشی مربوط حذف ، سال نیم

  .واحد کمتر نشود 12وي از 
نام، بخشی از یک پودمان را حذف یا بخشی دیگـر از یـک   تواند پس از ثبت دانشجو نمی -3تبصره 

توانـد ظـرف مـدت دو هفتـه از آغـاز پودمـان، در مـورد حـذف          پودمان را به آن اضافه نماید. اما می
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جدید اقـدام نمایـد. در ایـن صـورت      پودمان و انتخاب پودمان دیگر، با رعایت شرط ورود به پودمان
  مرکز در تغییر پودمان ضروري است. موافقت شوراي آموزشی

مجـاز اسـت یـک درس بیشـتر از سـایر دانشـجویان حـذف        دانشجوي شاهد و ایثـارگر   -4 تبصره
  .اضطراري نماید

هـاي  معاون و یا مدیر آموزشی مرکز موظف است به منظور رصد کیفیـت آموزشـی دوره   -5تبصره 
رکز مربوط و نحوه اجراي آن، گزارش حضور و غیاب کل دانشـجویان و کمیـت تشـکیل کالسـهاي     م

اعالم نماید. معاون یا مدیر آموزشی مرکز موظف به نظارت بهینه بـر   شوراي مرکزدرس را هر ماه به 
باشد. اگـر بـه ضـرورتهایی یـک کـالس توسـط مـدرس تشـکیل نشـود بـا           نحوه تشکیل کالسها می

ون آموزشی برگزاري آن کالس باید در دستور کار قرار گیـرد. الزم اسـت حتـی تمـام     هماهنگی معا
  کالسهاي درس مشمول تعطیلی رسمی در بازه زمانی همان نیم سال جبران شود.  

سـاعت، عملـی    16یک واحد درسی یعنی میزان درسی است که مفاد آن بصورت نظري  -6تبصره 
سـاعت در طـول    120ساعت، کـارورزي   48لیات میدانی ساعت، کارگاهی یا عم 32یا آزمایشگاهی 

  شود.سال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب درسی ارائه می یک نیم
سـال اول تحصـیلی بـراي     (حتـی نـیم   سـال  دروس یـک نـیم   تمامیچنانچه دانشجویی  -18ماده  

ان مرخصـی تحصـیلی   سـال مزبـور بـه عنـو     را حذف کنـد، نـیم   دانشجویی که مراجعه داشته است)
محسوب شده و تشخیص احتساب یا عدم احتساب آن بر عهده شوراي استان است. در صـورتی کـه   

گیري با رعایت سنوات  سال) تصمیم تعداد مرخصی تحصیلی در طول تحصیل افزایش یابد (تا دو نیم
  است. شوراي استانمجاز تحصیل بر عهده 

ترم یا حذف پزشکی بیش از یک ترم بـر عهـده   گیري در خصوص تقاضاي حذف  تصمیم -1تبصره 
  شوراي استان می باشد.

سال تحصیلی با درخواست کتبـی دانشـجو    در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیم -2تبصره 
سـال جـز    پذیر است. ایـن نـیم   شاهد و ایثارگر و تایید شوراي استان تا قبل از شروع امتحانات امکان

سـال مجـاز    شود. ( استفاده از این تبصره فقـط بـراي دو نـیم    یسنوات تحصیلی دانشجو محسوب نم
  شود). سال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات محسوب می ( نیمباشد.) می

درمانگاه یا پزشک معتمـد دانشـگاه مـادر اسـتان بعنـوان پزشـک معتمـد دانشـگاه در          -3تبصره 
واحدهاي استانی موظـف بـه شناسـایی و معرفـی آن بـه      واحدهاي استانی مورد تایید قرار گرفت و 

  اعم از حذف درس، د پزشکی (هاي مشمول موار مراکز تحت نظارت در استان بوده و کلیه پرونده
سال تحصـیلی، مرخصـی تحصـیلی، عـدم امکـان ادامـه تحصـیل و یـا          حذف تمامی دروس یک نیم

زینـه دانشـجو حسـب مـورد در مراجـع      مشروطی بیش از حدمجاز و ... ناشی از مسائل پزشکی) با ه
  گیري خواهد بود.   ذیربط قابل تصمیم
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اي ناگوار، قادر به شـرکت در جلسـه    چنانچه دانشجویی به دلیل بیماري و یا بروز حادثه -4تبصره 
بایسـت حـداکثر ظـرف     سال را داشته باشد می امتحان نباشد و تقاضاي حذف پزشکی درس و یا نیم

  .دارك پزشکی را جهت تایید به پزشک معتمد استان ارایه نمایدساعت گواهی و م 48مدت 
حـذف   و امضاي صورتجلسه حضور و غیـاب،  جلسه امتحان صورت حضور دانشجو در در -5تبصره 
  .باشد پذیر نمی انامک درس

برگزاري امتحان مجدد به صورت انفرادي براي دانشجویانی که به دلیل سفر حـج تمتـع    -6تبصره 
و فـوت   جهـانی  ، اي قاره، در سطح ملی ورزشی زایمان و شرکت در مسابقاتعین حرم، مداف، و عمره

سـال را ندارنـد،    امکان حضور در جلسات امتحانی پایان نـیم  بستگان درجه یک با ارایه مدرك معتبر
  با بررسی دقیق اسناد و مدارك مثبته از مراجع ذیصالح و با راي نهایی شوراي استان بالمانع است.

تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت دانشجوي شاهد و ایثارگر در جلسـات درس یـا    -7ه تبصر
چنانچه غیبت دانشجوي شاهد و ایثارگر در جلسات امتحان  .باشد می شوراي استانبر عهده امتحان 

درس یا دروس به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آالم متـاثر از آن باشـد و   
توانـد   مـی  شـوراي اسـتان  ییـد  أشرکت نماید با تنتواند در امتحان درس یا دروس اخذ شده  دانشجو

سال بعدي در امتحـان آن درس شـرکت نمایـد. در غیـر ایـن صـورت درس یـا         حداکثر تا پایان نیم
  .الزامی نیست سال واحدهاي درسی در نیم رعایت حد نصابو  دروس مذکور حذف شده

  
یا مدیر آموزش مرکز موظف است که نسبت به حضور و غیاب مدرسـان   معاون آموزشی و -19ماده 

هاي درسی اقدام نموده و گزارش تعداد جلسات حضور مدرسان را بـه صـورت ماهیانـه بـه     در کالس
  ارایه نماید. شوراي مرکز

  ارزیابی پیشرفت تحصیلی
حضور و فعالیت توسط مدرس آن درس و بر اساس ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس  -20ماده 

شـود و بـه صـورت عـددي از صـفر تـا بیسـت        در کالس، انجام تکالیف و نتایج امتحانات انجـام مـی  
  شود.محاسبه می

الزامـی  عملـی،   -نظـري و نظـري   سال بـراي هـر درس    پایان نیمکتبی برگزاري امتحان  -1 تبصره
  .است

دروسی که در برنامـه درسـی   نمرات دروس کارورزي، عملیات صحرایی، کار در عرصه و  -2تبصره 
که به تشـخیص مـدرس و تاییـد گـروه آموزشـی مربوطـه        شود، در صورتی مصوب، با پروژه ارایه می

شود و قطعـی شـدن نمـره     تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می سال نیمها در طول یک  تکمیل آن
. شـود تبدیل می نمره قطعی بهسال و یا دوره  آخرین امتحان در نیمروز پس از  45ناتمام حداکثر تا 

  باشد. سال انتخاب واحد درس می سال ثبت نمره درس کارورزي همان نیم و نیم
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اخـذ نمایـد، الزم    را در آخـرین دوره تابسـتان   2: چنانچه دانشجوي ترم آخر، درس کارورزي تذکر
  شهریور ماه همان سال اعالم شود. 31است نمره دانشجو حداکثر تا تاریخ 

زمان امتحان براي دانشجویان جانباز، با توجه به وضعیت جسمی و روحی آنهـا بنـا    مدت -3تبصره
برابـر مـدت زمـان     2امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، حداکثر تـا   ستادبه تشخیص و اعالم 

  .معمول آن قابل افزایش است
  است.   12نی و در شیوه پودما 10حداقل نمره قبولی در شیوه ترمی در  هر درس  -21ماده 

هـاي   سـال  دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچـه در نـیم   -1 تبصره
هـاي مـردودي قبلـی در ریـز      بعدي درس یا دروس فوق را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره

ین کـل دوره  هـا در محاسـبه میـانگ    ماند اما این نمـره  نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می
اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس مالك محاسبه میانگین کـل دوره خواهـد بـود. ضـمنا      بی

باشـد   آموختگی می گذراندن دروس، صرفا براي محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش
  به بعد) 94هاي بهمن  ( براي ورودي کند. هاي قبل را خنثی نمی سال و مشروطی دانشجو در نیم

هـاي   سـال  دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچـه در نـیم   -2تبصره 
بگذراند، نمره مردودي از کارنامه دانشجو حـذف شـده و در    14بعدي دروس فوق را با حداقل نمره 

  )94تا مهرماه  91هاي مهرماه  سال فوق و کل محاسبه نخواهد شد. ( براي ورودي معدل نیم
هاي پودمانی مشروطی وجود نـدارد و صـرفا دروس گذرانـده شـده دانشـجو در      در دوره -3تبصره 

    .گرددسال و کل محاسبه می محاسبه میانگین نیم
شامل دانشجویانی کـه بـه دلیـل تقلـب و یـا حکـم شـوراي          3و  2، 1تسهیالت تبصره  -4تبصره

  شود. ند، نمیکن انضباطی بدوي واحد استانی، نمره مردودي دریافت می
عنوان درس دانشجوي شاهد و ایثارگر از کارنامـه تحصـیلی دانشـجو     5نمرات مردودي  -5تبصره 

هاي بعد حداقل نمـره   سال مشروط براینکه در نیم شود. حذف و در میانگین نمرات آن محسوب نمی
  باشد. گیري در این خصوص بر عهده شوراي استان می تصمیم را در دروس مزبور اخذ نماید. 12

، نمرات نهـایی  دانشگاه روز بعد از پایان تمامی امتحانات 7تا مدرس موظف است حداکثر  -22ماده
  ( همراه با امکان ویرایش نمره) را در سامانه جامع آموزشی وارد و ثبت نهایی نماید.  

، دنکنـ در صورتیکه درس صرفاً عملی و یا نظري باشد و دانشجو در امتحان پایانی شـرکت   -1 -22
  شود.غیبت ثبت می

عملی باشد و دانشجو در امتحان پایانی نظـري و یـا    -در صورتیکه درس داراي واحد نظري -22-2
  شود.عملی شرکت نکند، غیبت ثبت می

  ها بر عهده شوراي مرکز خواهد بود.تشخیص موجه و یا غیرموجه بودن غیبت -22-3
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عـاف هسـتند و تقسـیم بنـدي نمـرات آن بـر       دروس کارورزي و کاربینی از آزمون پایانی م -22-4
  خواهد بود. هاي کارورزي و کاربینی دستورالعملاساس 

سال تحصیلی صرفاً در دروس نظـري بـه   بندي و احتساب نمرات در یک نیمنحوه تقسیم -1تبصره 
باشد و حداکثر تا دو هفتـه بعـد از شـروع    سه روش زیر با تشخیص مدیرگروه آموزشی قابل اجرا می

اي از سوي مدرس به مدیر گـروه آموزشـی اعـالم تـا موضـوع در گـروه آموزشـی         ها طی نامه سکال
  بررسی و اعالم نظر نهایی شود.

  نمره دو قسمتی:  - الف
  نمره) 1جلسه در کالس درس ( 16حضور  -
  نمره)  19امتحان پایان ترم از کلیه فصول تدریس شده (  -
  نمره سه قسمتی: -ب
  نمره) 1س درس (جلسه در کال 16حضور  -
  نمره)  3هاي مربوط در پایان ترم (امتحان میان ترم بدون حذف فصل -
  نمره)  16امتحان پایان ترم از کلیه فصول تدریس شده (  -
  قسمتی: چهارنمره  -ج
  نمره) 1جلسه در کالس درس ( 16حضور   -
  نمره)  2هاي مربوط در پایان ترم (امتحان میان ترم بدون حذف فصل  -
  نمره) 1شرکت در کارهاي تحقیقاتی مهارتی درس از طریق ارائه تحقیق و پروژه به تشخیص مدرس (  -
  نمره)  16امتحان پایان ترم از کلیه فصول تدریس شده (  -

  نمـره نهـایی دروس عملـی بصـورت زیـر محاسـبه        ـ محاسبه نمـره دروس عملـی :     2تبصره 
  گردد:  می

  
  ینمره ارزیاب  عامل ارزیابی  ردیف

  )0-2(  هاي مهارتیحضور منظم ورعایت مقررات آموزشی در محیط آزمایشگاه و کارگاه  1
  )0-2(  حفظ و نگهداري از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  2
  )0-3(  تهیه گزارش کار  3
  )0-5(  ارایه تحقیق/ پروژه مهارتی  4
  )0-8(  امتحان پایانی  5*

  )0-20(  جمع کل
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هاي عالی مهارت دانشگاه و تشـویق دانشـجویان، در صـورت ارایـه     اهیت نظام آموزشبا توجه به م *
که بـه تائیـد مراجـع ذیصـالح رسـیده باشـد (از        دانشجوطرح و یا اختراع در حین تحصیل از سوي 

هاي علم و فناوري، دبیرخانه جشـنواره ملـی    هاي علمی و صنعتی ایران، پاركجمله سازمان پژوهش
هاي خوارزمی و ابن سینا و ...) و پس کاربردي، جشنواره –ارات دانشگاه جامع علمیاختراعات و ابتک

از تایید مدیر گروه آموزشی مرکز به لحاظ ارتباط موضوع با واحد عملی ارایه شده و فقط در یکی از 
دروس و در یک مقطع تحصیلی پس از تأیید معاونت پژوهش و فناوري دانشـگاه از امتحـان عملـی    

  گردد.معاف میپایانی 
  تقاضاي تجدید نظر نمره – 3تبصره 

اتمـام تمـامی   بعـد از  روز  7 تـا توانـد   دانشجویی که تقاضاي تجدید نظر براي درس داشته باشد، می
نسبت به ثبت درخواست تجدیـد نظـر نمـره امتحـانی در سـامانه      روز  3 به مدت، دانشگاه امتحانات

روز  2وظـف اسـت حـداکثر یـک مرتبـه و بـه مـدت        جامع آموزشی دانشگاه اقدام نماید. مـدرس م 
درخواست دانشجو را بررسی و در سـامانه اعـالم نظـر نمایـد. در صـورت عـدم بررسـی درخواسـت         

فرصـت دارد مـوارد را بررسـی و     روز 3 شـوراي مرکـز  تجدیدنظر دانشجو در سامانه، توسط مدرس، 
ارسـال   شـوراي اسـتان  رکـز) بـه   ( تکمیل شده توسط دانشـجو و م  مربوطه نتیجه را همراه کاربرگ

اعـالم نظـر و در سـامانه    بایست پرونده دانشجو را بررسـی،   یم روز 2نماید. واحد استان ظرف مدت 
  ثبت نماید.  
  نکات مهم:

 
در صورت عدم رسیدگی مدرس پس از مهلت مقرر امکان رسـیدگی بـه ایـن درخواسـت بـراي       -1

 شود. شوراي آموزشی مرکز فراهم می
اي مرکز یا استان در مهلت مقرر نسبت به اعالم نظر اقدام ننمایند درخواست در صورتی که شور -2

ها بر عهده شـوراي مرکـز و شـوراي      به طور اتوماتیک در سامانه رد شده تلقی شده و تمام مسوولیت
 باشد. استان می

  
  

 انگاري یا عدم دقت مدرس در تصحیح اوراق امتحانی و ثبـت نمـره، پـس از تاییـد     سهل -4تبصره
بندي ( حاوي اطالعات نام مدرس، کد ملی مـدرس، کـد مدرسـی ، نـام      ، بعد از جمعشوراي استان
  گردد.سال، نام مرکز) به معاونت آموزشی دانشگاه ارسال  درس، نیم

  تغییر نمره در دانشگاه بعد از فرآیند تجدید نظر مطلقاً ممنوع است.  -23ماده 
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و یـا   هاي امتحانی برگه زم را جهت حفظ و نگهدارياست تمهیدات الموظف ـ رئیس مرکز   تبصره
تحصـیلی بعـد، در یـک مخـزن معتبـر بایگـانی،       سال  حداقل تا دو نیمهاي دانشجویان را پاسخنامه
  .  نماید فراهم

  
  

  دانشجوي مشروط
باشـد، دانشـجو در آن    12سال تحصـیلی دانشـجو کمتـر از     چنانچه معدل نمرات هر نیم  -24ماده 
  شود.تلقی می سال مشروط نیم

واحـد   14سال تحصیلی) حق انتخاب بیش از  سال بعد (جز در آخرین نیم دانشجوي مشروط، در نیم
سال اعم از متوالی  چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیم درسی را ندارد.

یخ صـدورحکم  از تـار شـود و ضـروري اسـت    یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصـیل محـروم مـی   
جهت تسویه حساب مالی و بدهی صـندوق رفـاه دانشـجویان،    روز 15محرومیت از تحصیل، به مدت 

  و پس از آن) 94هاي بهمن  (ورودياقدام نماید. 
گیري در خصـوص ادامـه    تصمیماخراج و   10دانشجوي دو ترم مشروط با معدل کل زیر  -1تبصره 

(  باشـد.  مـی  شـوراي اسـتان  بـر عهـده    12تـا   10 تحصیل دانشجویان دو ترم مشروط با معدل کـل 
  )94هاي ماقبل بهمن  ورودي

سـال اسـتفاده    سال بعد از مشروطی از مرخصی تحصیلی یا حذف نیم اگر دانشجو در نیم -2تبصره 
واحـد درسـی    14سال، حق انتخاب بیش از  سال بعد از مرخصی تحصیلی یا حذف نیم نماید، در نیم

  .را نخواهد داشت
اجازه ادامه تحصیل به دانشجویان مشروطی که با توجـه بـه رعایـت مقـررات آموزشـی،       -3تبصره

اند، به شرط آنکه از لحاظ نظام وظیفه منع قـانونی   مشمول مقررات محرومیت از تحصیل قرار گرفته
راي مدارك و مستندات معتبـر باشـند در اختیـار شـوراي بررسـی مـوارد خـاص        نداشته باشند و دا

  اشد.ب دانشگاه می
اضـافه   مجـاز  سـال مشـروطی   به تعداد نیم سال براي دانشجویان شاهد و ایثارگر یک نیم -4 تبصره
  .شود می

  هاي پودمانی مشروطی وجود ندارد. در دوره -5تبصره 
  

  مرخصی تحصیلی
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با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، تواند  دانشجو می -25ماده 
  نماید.استفاده از مرخصی تحصیلی  سال نیم یک

تواند با رعایت سقف مـدت مجـاز تحصـیل دانشـجو، نسـبت بـه صـدور        می شوراي مرکز ـ 1تبصره
  مرخصی تحصیلی وي تصمیم بگیرد.

سال تحصیلی و بدون احتسـاب در سـنوات تحصـیلی     مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیم -2تبصره
بایسـت نظـر    مـی  شوراي مرکزدر این صورت  باشد.ن میاستا شورايگیري آن  است و مرجع تصمیم
  .ارسال نماید استان شورايگیري به خود را براي تصمیم

کمیسیون موارد خاص دانشگاه به عنوان مرجع رسیدگی به تقاضـاي کتبـی دانشـجویان    -3تبصره 
مستند به گواهی پزشک متخصص با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنـان حـداکثر بـه    

سـال بعـد از زایمـان ) در کلیـه مقـاطع       سال قبل از زایمان و چهار نـیم  سال (یک نیم مدت پنج نیم
  گردد. تحصیلی تعیین می

بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند: ماموریت همسر یا والدین و ...) حـداکثر   -4تبصره 
دانشـجو  اسـتان اسـت.   راي شـو سال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختیار  تا دو نیم

 مند شود.هاي مذکور بهرهاز مجموع مرخصی استان شورايتواند با تشخیص می
و یـا آالم متـاثر از   که مرخصی براي معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ  در صورتی -5تبصره 

یلی سـال جـزو سـنوات تحصـ     آن نـیم  دانشگاه، شوراي استانتایید  ومدارك مربوط  با ارائهباشد آن 
  .شود دانشجو محسوب نمی

سـال،   هر نـیم  انتخاب واحدتقاضاي مرخصی تحصیلی باید حداقل دو هفته قبل از شروع  -26ماده 
  د.گرد شوراي آموزشی مرکز اعالمتوسط دانشجو به 

انتخـاب  قبـل از اتمـام مهلـت    و   شـوراي مرکـز  موظف است پس از کسب  نظر از  مرکز -1تبصره 
  .وافقت با درخواست دانشجو را به وي ابالغ نماید، موافقت یا عدم مواحد

  انصراف از تحصیل
دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خـود را در سـامانه جـامع     -27ماده 

  آموزشی ثبت و به صورت کتبی به آموزش مرکز تحویل نماید.
ریخ ارایـه درخواسـت، تقاضـاي    دانشجو مجاز است فقط براي یک بـار و تـا دو مـاه از تـا     -1تبصره 

انصراف خود را پس بگیرد، در غیر اینصورت پس از انقضاي این مهلت، حکم انصراف از تحصـیل وي  
شود در صورت درخواست بازگشت به تحصیل پس از انصراف، واحد استانی پس از دریافت صادر می

درخواسـت انصـراف   بایسـت نسـبت بـه رد    و طرح موضوع در شـوراي اسـتان مـی    شوراي مرکزنظر 
  دانشجو در سامانه اقدام نماید. 
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از تحصیل موظف اسـت بـه کلیـه تعهـداتی کـه در دوران تحصـیل        منصرف دانشجوي   -2بصره ت
  نماید.عمل  هاي مربوط به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوماعم از بدهی سپرده است

تواند در هریـک   نبوده و دانشجو می درخواست انصراف تا قبل از تأیید نهایی مرکز قطعی -3تبصره 
دانشجو در صورت بازپس گیري درخواست انصـراف خـود   از مراحل درخواست خود را باز پس گیرد. 

جلسات درس در کالس حضور نداشته باشد، مجاز به ادامه تحصیل در همـان   16/3چنانچه بیش از 
  ی با احتساب در سنوات منظور خواهد شد.نیم سال نبوده و نیم سال مربوط بعنوان مرخصی تحصیل

که دانشجوي شاهد و ایثارگر بـه دلیـل معالجـات پزشـکی ناشـی از صـدمات        در صورتی -4تبصره 
شـوراي  ییـد  أسال گردد، با ت نیم 2ثر از آن، دچار وقفه تحصیلی به میزان حداکثر أجنگ و یا آالم مت

  .شود ت تحصیلی دانشجو محسوب نمیتواند ادامه تحصیل دهد و آن مدت جزو سنوا می استان
توانـد هیچگونـه    دانشجو قبل از اتمام کلیه مراحل انصراف و تسویه حسـاب مرکـز نمـی    -5تبصره 

  گواهی از مرکز دریافت نماید.  

  تغییررشته
بار  و فقط یکهاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با داشتن شرایط زیر  دانشجوي دوره - 28ماده 

سال تحصیلی و صرفاً در تابستان نسبت به ارایه درخواست  بجز اولین نیم در طول دوره تحصیل
خود به گروه آموزشی مرکز طبق تقویم آموزشی ارسالی دانشگاه اقدام نماید. شوراي مرکز با ارسال 
مدارك (فهرست سازمان سنجش، وضعیت تحصیلی دانشجو و تکمیل کاربرگ مربوطه) نسبت به 

شوراي نماید.  ظرف مدت مشخص شده در تقویم آموزشی اقدام می تانشوراي اسارسال موضوع به 
تواند درخصوص تغییررشته یا گرایش تحصیلی با رعایت شرایط و ضوابط زیر، اقدام  نیز می استان
   نماید:

   گرایش مورد تقاضاي دانشجو در همان مرکز وجود رشته یا  - 1
ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته  پایینکمتر نبودن معدل کل دانشجو از معدل کل   -2

 تحصیلی پذیرفته شده.  دورهمورد تقاضا در همان 

  مانده.  امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات تحصیلی مجاز باقی - 3
  هاي نیمه متمرکز امکان پذیر نیست.  هاي متمرکز به رشته تغییر رشته از رشته -1تبصره 
یا تغییرگرایش تواند تغییر رشته  ع تحصیلی، تنها یک بار میدانشجو در هریک از مقاط -2تبصره 
  .  دهد

 شوراي استانبراي دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کاردانی تغییر رشته با تشخیص  - 3تبصره 
  باشد. پذیر می بار امکان 2حداکثر 
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ه مجاز تغییررشته در مقطع کارشناسی ممنوع است. اما تغییر گرایش در یک زیر گرو -29ماده 
  باشد. می

و تغییر  شوراي مرکزبر عهده رشته در زیر گروه آموزشی تصمیم گیري در خصوص تغییر -30ماده 
 ، با رعایت قوانین می باشد.شوراي استانرشته در همان گروه آموزشی با 

 باشد، داده دست از را خود فعلی رشته در تحصیل ادامه توانایی دانشجو که صورتی در -31ماده 
 استان شوراي نظر با تحصیلی مقطع و آموزشی گروه همان در دانشجو رشته تغییر با قتمواف
 .باشد نمی 28ماده  3تا   1 بندهاي رعایت به نیاز مورد، این در. گردد می انجام
 از را خود آموزشی گروه هاي رشته درکلیه تحصیل ادامه توانایی دانشجو که صورتی در -تبصره
صرفاً  دیگر آموزشی گروه به آموزشی گروه یک از دانشجو رشته تغییر با تموافق باشد، داده دست

 خاص موارد بررسی شوراي تایید  و با شوراي استانبا ارسال مدارك و مستندات از طریق 
  . گردد می انجام دانشگاه

ماً الزا مرکز دیگر به مرکزیک دانشجو ضمن انتقال از یک  نماید یدر مواردي که ایجاب م - 32ماده 
که دانشجو شرایط  آن بر نوطم ،تغییر رشته دهد، انتقال توام با تغییر رشته امکان پذیر است

رشته چنانچه زمان صورت گیرد. مان را داشته و هر دو کار به طور همأانتقال و تغییر رشته تو
  .دهد تغییر رشته می سپس شود و دانشجو منتقل می ،نباشد أمورد نظر در مبد

هاي کاردانی و کارشناسی ترمی که به هر دلیل قادر به ادامه تحصیل با نشجویان دورهدا  -1تبصره 
هاي کاردانی فنی/کاردانی توانند با سرفصل جدید دورهشده نیستند، میسرفصل رشته پذیرفته

تواند نسبت اي ادامه تحصیل دهند. مرکز آموزش میاي/ مهندسی فناوري/کارشناسی حرفهحرفه
  شده و تغییر دوره اقدام نماید.         زي دروس گذراندهسابه معادل

دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته   -2تبصره 
شود که به تشخیص گروه  شود و فقط دروسی از وي پذیرفته می سازي می جدید بررسی و معادل

اك محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب) داشته آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید اشتر
نباشد، در این صورت، فقط دروس پذیرفته شده و  12باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از 

  ماند. نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می
بنا به تشخیص  10حداقل نمره در مورد دانشجوي شاهد و ایثارگر، پذیرش دروس با   - 3تبصره 

  . الزامی است شوراي استان
مقاطع تغییر رشته از ضمنا  گیرد. سطح صورت می مقاطع تحصیلی هم تغییر رشته در  -33ماده 

بالمانع (در گروه آموزشی و با نظر شوراي بررسی موارد خاص دانشگاه )  تر تحصیلی باالتر به پایین
سال  واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیم 20ه ازاي هر گونه دانشجویان ب است. براي این

  . شود تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وي کاسته می
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توانایی ادامه تحصیل در   شوراي استاندانشجوي شاهد و ایثارگري که به تشخیص  -1تبصره 
اي در  و یا رشته مربوط موزشیتواند به رشته دیگري در گروه آ می ،رشته خود را نداشته باشد

رشته منوط به تغییر محل تحصیل   که تغییر رشته دهد. در صورتی  تغییر موزشیهاي آ سایر گروه
  .باشد مقصد ملزم به پذیرش دانشجو میمرکز ،  شوراي استانباشد، با تایید 

از شده  در مهلت اعالمدانشجویان و انتقال توأم با تغییر رشته تقاضاي تغییر رشته   - 2تبصره 
  است.گیري  قابل بررسی و تصمیم طرف دانشگاه

اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته تحصیلی جدید در زمان تعیین شده به منزله   -3تبصره 
  گردد.انصراف از تغییررشته تلقی می

  

  

  سازي دروس معادل
یـا  دیگـر  مراکـز   ها یـا  قبالً در دانشگاه شدگان پذیرفتهسازي و پذیرش دروسی که  معادل -34ماده 
مجـاز   شـوراي مرکـز  زیر با تایید گروه آموزشی و  با رعایت شرایط ،اند مقاطع تحصیلی گذراندهدیگر 
  :است

  در رشته جدید باشد. پذیرش و ادامه تحصیلدانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به ـ 1
یـا وزارت   یقات و فناوريعلوم، تحققبلی و مدارك تحصیلی آن مورد تأیید وزارت  محل تحصیلـ 2

  باشد.یا شوراي عالی انقالب فرهنگی  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارتـین  ریـزي   قبلی مطابق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه محل تحصیلتحصیل دانشجو در ـ 3
  باشد.آموزشی و درسی علمی ـ کاربردي دانشگاه  ریزي شوراي برنامهالذکر یا فوق

 شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشـی   شی دروس گذراندهمحتواي آموزـ 4
اشتراك محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس کمتـر از   پذیرنده، شوراي مرکزمرکز و تایید نهایی 

  نیز قابل پذیرش است. 12تا  10براي دانشجویان شاهد و ایثارگر نمرات دروس بین  نباشد. 12
و با تایید نهـایی شـوراي   هاي آموزشی ذیربط  ازي و پذیرفتن دروس توسط گروهس معادل -1تبصره 
  .شود پذیرنده انجام می مرکز

شـود   سال محسـوب نمـی   شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیم نمرات دروس پذیرفته -2تبصره 
  .دانشجو محسوب خواهد شدنمرات ولی در محاسبه میانگین کل 

سـال تحصـیلی از    یـک نـیم   ،شده دانشـجو  واحد از دروس پذیرفته 20ا ت 12به ازاي هر  -3تبصره 
  .شود حداکثر مدت مجاز تحصیل وي کاسته می

  گیرد: هاي آموزشی هم عرض به شرح زیر صورت می سازي دروس صرفا در شیوهمعادل -4تبصره 
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  حضوري یا غیرحضوري. هاي حضوري، نیمه الف) واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره
  حضوري یا غیرحضوري ب) نیمه حضوري به نیمه

  ج) غیرحضوري به غیرحضوري
  و  محـروم از تحصـیل  دروس عمـومی، اصـلی، پایـه و تخصصـی دانشـجویان انصـرافی،        -5تبصره 
(ترمـی و پودمـانی) در    کـاربردي -اي و علمی فنی و حرفهدانشگاه هاي دولتی،  دانشگاه آموختهدانش

گردد کـه دانشـجویان در دوره جدیـد حـداقل      سازي می نحوي معادلصورت پذیرش در دانشگاه، به 
  .نام نموده و بگذرانند واحد درسی ثبت 25

 آموختـه دانـش و  محـروم از تحصـیل  دروس عمومی و پایـه دانشـجویان انصـرافی،     فقط -6تبصره 
  .باشد میسازي  قابل معادلهاي آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه،  دانشگاه

حـوزه علمیـه و حـوزه علـوم اســالمی      دروس گذرانـده شـده سـطح یـک و ســطح دو     -7تبصـره  
  باشد. هاي حضوري نمی سازي در دوره دانشگاهیان و فراگیر پیام نور قابل معادل

سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود، حـداکثر تـا    ست در اولین نیمبای شوراي مرکز می -8 تبصره
دروس، تعـداد   محتـواي پس از بررسی  نام و تا زمان حذف و اضافه ام مهلت ثبتدو هفته پس از اتم

 و نمرات اکتسابی و مقاطع تحصـیلی (هـم سـطح، از    (یکسان و یا تعداد واحد بیشتر به کمتر) واحد
و از مقطع کارشناسی پیوسـته   مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته از، مقطع تحصیلی باال به پایین

  .سازي دروس اقدام نماید نسبت به معادل ،) درصورت مطابقتکارشناسی ناپیوستهبه کاردانی و 
آن دسـته از دانشـجویانی کـه داراي مـدرك بـین مقطعـی کـاردانی بـوده و در مقطـع           -9تبصره 

شوند، چنانچه واحدهاي درسی بیشتر از مقطـع کـاردانی گذرانـده    کارشناسی ناپیوسته پذیرفته می
قابل  شوراي مرکزبا نظر گروه آموزشی و  12سرفصل، تعداد واحد و نمره باشند، در صورت مطابقت 

  .سازي استمعادل
و یـا  12 ها درصورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو در مرکز مبداء که نمرات آن-10تبصره 

  .اشدب ، بر عهده مرکز مقصد می12 شود و پذیرفتن واحدهاي با نمره کمتر از می  باالتر است؛ پذیرفته
اعم از قبولی و یا ردي و سوابق آموزشـی  ) چه در مرکز مبداء و یا مقصد( تمام نمرات درسی دانشجو

دانشجوي انتقالی، عیناً درکارنامه دانشجو ثبت ونمرات دروس پذیرفتـه شـده در محاسـبه میـانگین     
   .شود کل محسوب می

 -3متوسـط   -2ضـعیف   -1ردود مـ  -0-ها در معیار صفر تـا چهـار (  که نمره در صورتی -11تبصره 
و نمره عالی معـادل   14، نمره خوب معادل 12عالی) ثبت شده باشد، نمره متوسط معادل  -4خوب 

سازي در سایر معیارها در صورت لـزوم بـر مبنـاي ضـوابطی کـه شـوراي       شود. معادلتعیین می 17
  گیرد.کند، صورت میتخصصی آموزشی دانشگاه تدوین می
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بـراي  صـرفاً  هـاي مشـترك    و مهـارت  2و  1کـارورزي   ازي دروس کـاربینی ، معادلسـ  -12تبصره 
کـاربردي مجـدداً در همـان مقطـع و همـان رشـته        -هاي علمی دورهدانشجویان انصرافی و اخراجی 

  پذیر است. با سرفصل مصوب پذیرفته شده باشند امکانگرایش 

  آموختگی دانش
هـاي کـاردانی ناپیوسـته و کارشناسـی     دوره دانشجویی که کلیه واحدهاي درسی یکی از -35ماده 

ناپیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این مجموعه با موفقیت گذرانده باشد، با داشـتن  
  شود.آموخته شناخته میدر پایان دوره دانش 12میانگین کل حداقل 

 12خـود را بـه   دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند میـانگین کـل   که  در صورتی -تبصره
واحـد از دروس   20شود تا با اخـذ مجـدد حـداکثر     سال به وي فرصت داده می برساند، تنها یک نیم

برسـاند و   12است، میانگین کـل دروس خـود را بـه حـداقل      گذرانده  12دوره، که با نمره کمتر از 
در صـورت  شـود و   صورت از تحصـیل محـروم مـی    مدرك تحصیلی دوره را دریافت کند، در غیر این

تواند صرفا گواهی گذراندن واحدهاي درسی از واحد استانی یـا سـازمان مرکـزي دانشـگاه      تقاضا می
  دریافت نماید.

در صورتی که دانشـجوي انصـرافی یـا محـروم از تحصـیل در دوره کارشناسـی پیوسـته         -36ماده 
وس دوره) را بـا  واحد دروس عمومی و مابقی از سایر در 10واحد درسی (شامل حداکثر  68حداقل 

توانـد  یا باالتر باشد، در ایـن صـورت مـی    12نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وي 
  مدرك دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند.  

در غیر اینصورت، به دانشجوي مذکور و همچنین به دانشـجوي انصـرافی یـا محـروم از تحصـیل در      
یوسته از سوي واحد استانی یا سازمان مرکزي دانشـگاه فقـط گـواهی    دوره کاردانی و کارشناسی ناپ

  مبنی بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد.
سال تحصیلی یـا دوره   آموختگی بر اساس انتخاب واحد انجام شده در هر نیمدانش  تاریخ  -37ماده

  .  سال یا دوره تابستانی خواهد بود تابستانی، پایان همان نیم

  
  
  
  
  
  
  

  آموختگیتاریخ دانش  سال/دوره یمن
  بهمن 30  اول
  تیر 31  دوم

  شهریور 31  تابستان
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آموختگان داراي درس یا دروس معرفی به استاد تـا  قبـل از   چنانچه آخرین نمره دانش  –1تبصره 

بـه آمـوزش اعـالم شـود، تـاریخ      باشـد)   اردیبهشت نیز مشمول این بازه می 15( روز اردیبهشت  15
تیر همان سال منظور خواهد شـد و   31بهمن سال قبل و پس از این تاریخ  30آموختگی آنان شدان

به مرکـز  باشد)  آبان نیز مشمول این بازه می 30( روز آبان  30چنانچه نمره دروس مربوط تا قبل از 
 30د،شهریور و چنانچه پس از این تاریخ اعالم شـو  31آموختگی آنان آموزش اعالم شود تاریخ دانش
  آموختگی منظور خواهد شد.بهمن به عنوان تاریخ دانش

نیمسـال اخـذ درس یـا دروس      14مـاده   1-14بند تاریخ دانش آموختگی دانشجویان  -2تبصره 
  معرفی به استاد می باشد.

  
  
  

صدور گواهی فراغت از تحصیل تحت هر عنوان در هر بازه زمانی توسط مراکز، موسسات  -38ماده 
هاي مربوط به گواهی فراغت از تحصیل فاقد ارزش قانونی  تانی ممنوع بوده و کاربرگو واحدهاي اس
  باشد. و اداري می

آموختگی توسط مراکز یا موسسات تهیه و توسـط واحـد اسـتانی    گواهینامه موقت دانش -39ماده 
  .شود آموختگی توسط دانشگاه تهیه و صادر میشود. اصل مدرك دانش صادر می
عنوان رشته، مرکز و وابستگی در گواهینامه موقت صرفاً بر اساس مصوبات دفترچـه  درج  -1تبصره 

  پذیرش سال ورود دانشجو خواهد بود.
الزم است تعهد خدمتی و مبلغ بدهی دانشجویان بدهکار بـه صـندوق رفـاه دانشـجویان      -2تبصره 

ن و تعیین تکلیف وزارت علوم، در متن گواهینامه موقت درج گردد. بدیهی است قبل از مشخص شد
هاي دانشجویی (تسویه حساب نقدي و یا صدور دفترچه) از ارایه گواهینامـه  چگونگی بازپرداخت وام

  آموختگـان بـر مبنـاي    بایست خودداري گردد. اعتبار گواهینامه این دانـش آموختگی میموقت دانش
  گردد.ی تمدید میسررسید تاریخ آخرین قسط دفترچه یا سررسید تاریخ اتمام زمان تعهد خدمت

آموختگان داراي بدهی یا تعهد خدمتی منـوط بـه   تحویل ریزنمرات و دانشنامه به دانش -3تبصره 
  ارایه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان یا ارایه گواهی اتمام تعهد خدمتی خواهد بود.

  شود. میآموختگی دانشجوي مهمان توسط مرکز مبدأ تهیه گواهینامه موقت دانش -4تبصره
دائـم توسـط مرکـز مقصـد و     آموختگی دانشجوي مهمان در صورت تأیید کارنامه و دانش -5تبصره

یکسان بودن گرایش تحصیلی، مرکز مبدأ نسبت به تهیه مدرك اقـدام نمـوده و نیـازي بـه تطبیـق      
  باشد. واحدهاي درسی نمی

  .گردد مقصد صادر میآموختگی دانشجوي انتقالی توسط مرکز گواهینامه موقت دانش -6تبصره
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مراکز، موسسات و واحدهاي استانی موظفند بصورت فوري و خارج از زمانبنـدي، نسـبت    -7تبصره
شـدگان مقـاطع بـاالتر    آموختگی و صدور گواهینامـه موقـت بـراي پذیرفتـه    به بررسی فرآیند دانش
  تحصیلی اقدام نمایند .

تحصیلی دانشجویان نسبت بـه تکمیـل   سال مراکز آموزشی موظفند در طول آخرین نیم -8تبصره 
آموختگی اقدام و به محض درج نمره آخرین درس دانشـجو (حـداکثر ظـرف مـدت دو     پرونده دانش

  هفته) نسبت به ارسال پرونده و همچنین گواهینامه موقت به واحد استانی اقدام نمایند. 
بـوع بـوده و موسسـات    مراکز فاقد رئیس موظف به ارسال پرونده به موسسه آموزشی مت -9تبصره 

آموزشی نیز موظفند حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به بررسـی و امضـاء اول گواهینامـه موقـت     
  اقدام نمایند. 

واحدهاي استانی موظفنـد حـداکثر ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه بررسـی و صـدور          -10تبصره 
  گواهینامه موقت اقدام نمایند.

اي صندوق رفاه دانشجویان، بایستی فرم اعـالم میـزان   هدر صورت دریافت وام از کمک -11تبصره 
  بدهی در پرونده ضمیمه و مبلغ وام در گواهینامه موقت درج گردد.

با ارسال تصویر گواهینامه موقـت یـا دانشـنامه بـا رعایـت       "صدور تائیدیه تحصیلی صرفا -40ماده 
م بـوده و تائیدیـه تحصـیلی    قوانین و مقررات از سوي واحدهاي استانی و سازمان مرکزي قابـل اقـدا  

  گردد. از مرجع صادره به مرجع درخواست کننده ارسال می "صادره مستقیما
آموختـه مقطـع    کاربردي که دانش -شدگان دانشگاه جامع علمی تاییدیه تحصیلی پذیرفته -تبصره 

مه بـه  باشند صرفاً پس از صـدور گواهینامـه موقـت/ دانشـنا     کاردانی، کارشناسی این دانشگاه نیز می
انضمام تصویر برابر اصل آن از طریق مکاتبه فـی مـابین دو مرکـز آموزشـی مطـابق الگـوي اعالمـی        

  گردد. صورت پذیرفته و رونوشت تاییدیه تحصیلی صادره به واحد استانی مربوطه ارسال می
صدور و امضاء گواهینامه موقت، ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی بـه منزلـه بررسـی دقیـق و      -41ماده 

هاي آموزشی اعم از صحت سرفصل دروس، سـوابق  تطبیق و تائید رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل
تحصیلی، سوابق هویتی، وضعیت نظام وظیفه، مدرك مقطع تحصـیلی قبـل و تائیدیـه آن، فهرسـت     
سازمان سنجش، رفع مغایرت، مجوزهـاي حاصـله از شـوراهاي بررسـی مـوارد خـاص یـا آموزشـی،         

نیاز انتقاالت، نمرات ثبت شده، بررسی تعهد خدمتی، وام صندوق رفاه، رعایت پیش انضباطی، نقل و
آمـوختگی،  نیاز، وضعیت مالی، ثبت نام مرکز و رشته براساس دفترچـه پـذیرش، تـاریخ دانـش    و هم

  باشد.بروزرسانی و اعمال تغییرات در سامانه آموزشی دانشگاه و غیره می
  
  
  


