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مقدمه  
گرفته در آن، صورتهاي علمی در جهان امروز همراه با تحوالت شگرف رشد روزافزون پیشرفت
-انداز بیستهاي موجود و سند چشمریزي دقیق، اساسی و منطبق با واقعیتضرورت توجه به برنامه

انداز، جامعه ساله جمهوري اسالمی ایران را بیش از پیش روشن ساخته است. در افق این چشم
وزارت علوم، تحقیقات هايهایی است که بخش مهمی از آن در قلمروي سیاستایرانی داراي ویژگی

هاي وابسته به وزارت علوم، یکی از دانشگاهعلمی کاربرديو فناوري قرار دارد. دانشگاه جامع 
هاي است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش، کار و فناوري، به هنگام کردن مهارتتحقیقات و فناوري

73لی مهارت و فناوري در سال وري در تمامی سطوح تحصیافزایش مستمر و فزاینده بهرهشغلی و
، 1390نامه نظام آموزش مهارت و فناوري مصوب اساس آیینگردید و در حال حاضر برتأسیس

سنجش و پذیرش دانشجویان را در مقاطع آموزش عالی مهارت و فناوري مطابق با مصوبات شوراي 
و فناوري و قوانین پذیرش کاربردي، نظام آموزش عالی مهارت ـ آموزشی و درسی علمیریزي برنامه

دهد.در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري انجام می
هاي کلی برنامه ششم توسعه ابالغی توسط مقام معظم ویژه سیاسته اسناد باالدستی ببراساس 

هاي موزشآناوري و نوآوري در خصوص توجه جدي به افزایش سهم ، فرهبري در حوزه امور علم
، در حوزه نظام آموزشی مهارت و هاي آموزشینامهشور و آخرین آیینمهارتی در نظام آموزش ک

کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) وزارت تحصیلی هاي نامه آموزشی دورهفناوري و آیین
ها به سازي برنامهمبنی بر کیفی01/03/97مورخ 43069/2علوم، تحقیقات و فناوري به  شماره 

هاي تحصیلی، این معاونت را برآن داشت که نسبت به تهیه کیفی رشتههاي خصوص ارتقاي شاخص
دانشگاه اقدام نماید.علمی کاربرديو تدوین مقررات آموزشی دانشگاه جامع 

، با توجه به نظام هانامهحاضر سعی شده ضمن رعایت تمامی مقررات آموزشی و آییندر مجموعه
سازي ، بومیکاربرديـ موزشی دانشگاه جامع علمیهاي آآموزش عالی مهارت و فناوري و دوره

آسان تهیه گردد.مندياي جدید براي بهرهصورت پذیرفته و ساختار و محتواي آن به شیوه
سازي ذکر است که مجموعه مقررات آموزشی حاضر در سامانه آموزشی دانشگاه نیز پیادهبه الزم

کور، خدمات برداري از سامانه مذبتوانند با بهرهو واحدهاي استانی کز آموزشی اشده است تا مر
مدیران لذا اجراي دقیق مفاد آن از وظایف .آموزشی سریع و با کیفیت باال به دانشجویان ارایه نمایند

و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده شوراي آموزشی و موارد بوده کز اشوراي آموزشی مراجرایی و 
باشد.میخاص واحد استان 



٤

هدف
، تعدد و پراکندگی جغرافیایی موسسات و مراکز آموزش علمی  با توجه به گسترش

ه خدمات آموزشی بیش از پیش احساس می شود.ربردي، لزوم ارتقاء سطح کیفی ارائکا
هاي گیريدي براي افزایش دقت و سرعت تصمیمکاربردر این راستا دانشگاه جامع علمی 

نامه آموزشی و به منظور دسترسی آسان و شفاف مراکز، ینمربوط به اجراي مفاد آی
نامهشیوهتهیه مدرسان و دانشجویان به ضوابط خدمات و تصمیمات اتخاذ شده، اقدام به 

نموده است.آموزشی یکپارچه 
مطلوب خدمات آموزشی ارایه مندي از مجموعه حاضر در راستاي بهرهامید است 

واحدهاي استانی و مراکز آموزشی تحت پوشش را در رسیدن به اهداف متعالی نظام 
علمی کاربردي یاري نماید. 



٥
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:عاریفت
وزارت علوم، تحقیقات و فناوريوزارت:ـ 1
هايآموزشنظامسیاستگذارومتولیبعنوانکاربرديعلمیجامعدانشگاه: دانشگاهـ2

باکاربرديعلمیهايآموزشعالیشورايوفرهنگیانقالبعالیشورايمصوبهباکاربردي-علمی
منظوربهفناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتنظرزیرمربوط،مستنداتدرشدهبینیپیشاهداف

.استگردیدهایجادکشوراجراییهايدستگاهآموزشینیازبهپاسخگویی
هااستانازیکهردرجامعدانشگاهايمنطقهستادعنوانبهاستانیواحدواحد استانی:ـ3

بومیامکاناتازگیريبهرهنیازها،شناساییذیربط،نامهآیینطبقآنمأموریتوگردیدهتشکیل
افزایشواشتغالایجادبسترسازيبه منظورکاربرديعلمیهايآموزشتوسعهراستايدراستان

.باشدمیکارآفرینیظرفیت
راستايدرکهنمایدمیاجرارااجراییدستگاهوارگاننیازموردهايدورهمرکز:آموزشمرکز- 4

دانشگاهاز"پذیرشیکبار"بصورتدورهاجرايموافقتاخذباومتبوعارگاناهدافوهامأموریت
مجريآموزشیواحد.نمایدفعالیتتوانندمیمصوبآموزشیاستانداردهايوضوابطقالبدر

بهوابستهمختلف؛هايماهیتبامراکزاین. استدانشگاهنظارتتحتکهکاربردي،علمیهايدوره
متقاضیواحد،)موسسیهیات(خصوصبخشآموزشی،موسساتها،دستگاهها،ارگانها،وزارتخانه

دانشگاهازدورهاجرايمجوزاخذباکهباشندمیکاربرديعلمیجامعدانشگاهیاو) امناییهیات(
.دهندادامهخودفعالیتبهتوانندمی
وتشکیلعلمی کاربرديآموزشمراکزدرکهسازمانیواحدترینبنیاديآموزشی:گروه ـ5

شورايیسرئحکمبهومرکزهرمدرسینیاوعلمیهیاتاعضايبینازآموزشیگروهمدیران
ومدیریتگروه4درمختلفهايرشتهبهتوجهباآموزشمرکزشده و در هرمنصوبمرکز

ایجادرامربوطهآموزشیگروهبایستکشاورزي میوصنعتهنر،وفرهنگاجتماعی،خدمات
. نماید

از بین اعضاي هیات علمی و یا مدرسین هر مرکز و به حکم رئیس مدیر گروه آموزشی:- 6
الذکر گروه فوق4هاي مختلف در شود. هر مرکز آموزش با توجه به رشتهشوراي مرکز منصوب می

بایست گروه آموزشی مربوطه را ایجاد نماید.می
کهرشتهیکهايگرایشیاوهمبهنزدیکیاومتجانسهايرشتهازايمجموعهزیرگروه: ـ7
.داردقراردانشگاهپذیرشراهنمايدفترچهدر
شوراي آموزشی دانشگاه: شورا -8
شوراي آموزشی و موارد خاص استانشوراي استان: -9
کاربردي-شوراي آموزشی مرکز آموزش علمیشوراي مرکز: - 10
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نامه بررسی موارد شورایی است که بر اساس آیینشوراي بررسی موارد خاص دانشگاه:-11
نماید.گیري میخاص وزارت بررسی و تصمیم

کمیته تخصصی شوراي آموزشی دانشگاهکمیته: -12
،مدیریت و خدمات اجتماعیموزشیآيهاگروهیکی از شعب فرعی از :تحصیلیرشته-13

وضوعات مکشاورزي است که از لحاظ موضوع کامالً مشخص و از دیگروصنعت،فرهنگ و هنر
انجامد.متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می

.یکی از دو نظام آموزشی نظري یا مهارت و فناورينظام آموزشی: -14

.آموزشی ترمیشیوه:شیوه آموزشی- 15
هدفکهاستتحصیلیرشتههردروسازپیوسته ايهمبهمجموعهمنظوربرنامه درسی: -16

بهعلمی کاربرديدرسیآموزشیریزيبرنامهشورايتوسطآنبرنامهوکندمیدنبالرامشخصی
.استرسیدهتصویب

هفته امتحانات 2هفته آموزش و 16سال تحصیلی شامل هر نیمسال تحصیلی):ترم (نیم-17
پایانی است.

سالی که دانشجو با اخذ واحد درسی طبق قوانین و نیمسال تحصیلی آخر): ترم آخر (نیم- 18
رساند.مقررات آموزشی کلیه واحدهاي خود را به اتمام می

ه اضافه یک هفته مدت زمان امتحانات هفته آموزشی ب6بازه زمانی که شامل دوره تابستان: -19
.است

تابستانی که دانشجو با اخذ واحد درسی طبق قوانین و مقررات آموزشی کلیه تابستان آخر: - 20
رساند.واحدهاي خود را به اتمام می

16هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظري واحد درسی: -21
120ساعت، کارورزي 48ساعت، کارگاهی (یا عملیات میدانی) 32آزمایشگاهی) ساعت، عملی (یا 

شود.سال تحصیلی (یا دوره تابستان) طبق برنامه درسی مصوب تدریس میساعت، در طول یک نیم
یکی از مقاطع تحصیلی کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی :مقطع تحصیلی- 22

هاي تحصیلی کاردانی فنی، سته در نظام آموزشی نظري یا یکی از دورهپیوسته و کارشناسی ناپیو
اي، مهندسی فناوري در نظام آموزشی عالی مهارت و فناوري.اي، کارشناسی حرفهکاردانی حرفه

باشد.هاي تحصیلی ذیل مییکی از دورهدوره:-23
هايآموزشازايمجموعهفنیکاردانیدوره:)کاردانیهمطراز(دوره کاردانی فنی -23-1

دراثربخشوکارآمدنقشایفايبرايرادانشجونگرشومهارتدانش،کهاستعملیونظري
برمبتنیوتکنسینیسطحدرهاآموزشاین. دهدمیارتقاءشغلیهايحوزهفنیهايبخش
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بهموفقهاآموزشاینآموختگاندانش. استهمگونمشاغلازطیفیدرمهارتیچندآموزش
.شوندمیکاردانیمقطعدردانشنامهاخذ
عملیونظريهايآموزشازايمجموعه:)کاردانیهمطراز(اي دوره کاردانی حرفه- 2- 23
عرضهوتولیدپشتیبانیبرداري،بهرههايزمینهدررادانشجونگرشومهارتدانش،کهاست

مختلفهايبخشدرايحرفهخدماتارائهوانجامکوچک،مقیاسدرهاییطرحاجرايخدمات،
مشاغلازطیفیدرمهارتیهايآموزشبرمبتنیهاآموزشاین. دهدمیارتقاءشغلیهايحوزه

موفقهاآموزشاینآموختگاندانش. شودمیشغلیحوزهیکدربالندگیبهمنجرکهاستهمگون
.شوندمیايحرفهناپیوستهکاردانیمقطعدردانشنامهاخذبه

ونظريهايآموزشازايمجموعه: )کارشناسیهمطراز(دوره مهندسی فناوري - 3- 23
بهینهنوآوري،طراحی،تحقیق،هايزمینهدررادانشجونگرشومهارتدانش،کهاستعملی

برمبتنیهاآموزشاین. دهدمیارتقاءشغلیهايحوزهفنیهايبخشدرریزيبرنامهواجراسازي،
شغلیحوزهیکدربالندگیبهمنجرکهاستهمگونمشاغلازطیفیدرمهارتیچندآموزش

.شوندمیمهندسیسطحدردانشنامهاخذبهموفقهاآموزشاینآموختگاندانش. شودمی
ونظريهايآموزشازايمجموعه:)کارشناسیهمطراز(اي دوره کارشناسی حرفه-23-4

ریزي،برنامهتوسعه،طراحی،تحقیق،هايزمینهدردانشجونگرشومهارتدانش،کهاستعملی
هاآموزشاین. دهدمیارتقاءاقتصاديواجتماعیهنري،فرهنگی،هايبخشدرارزشیابیواجرا

یکدربالندگیبهمنجرکهاستهمگونمشاغلازطیفیدرمهارتیچندهايآموزشبرمبتنی
.شودمیشغلیحوزه

که بنابر ضوابط دانشگاه به عنوان مدرس در مراکز واجد شرایط تدریس فرد مدرس:-24
مدرسان، فاقد هرگونه رابطه استخدامی با دانشگاه و مراکز وابسته .شوندشناخته میعلمی کاربردي

گردد و مقررات ها به عنوان تصدي یک شغل تلقی نمینبوده (اعم از اداري یا قانون کار) و فعالیت آ
ها با دانشگاه حاکم است.خاص دانشگاه بر روابط میان آن

مقرراتوضوابطاساسبرومقررمهلتردکهگرددمیاطالقايپذیرفته شدهبهدانشجو: - 25
نماید.مینامثبتهویتاحرازومرکزدرحضوريمراجعهازپسدانشگاه،جاري

دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته که موفق به اخذ مدرك کاردانی بین مقطعی: -26
کارشناسی نشده و مدرك کاردانی  همان دوره را دریافت کرده است.

واحد1ارزشبهکارمحیطدرآموزشازبخشیدرسیواحداین:کاربینی-27
وخودآیندهکارمحیطمشاهدههدفبانامثبتازپسدانشجوکهاست) عملیساعت32(

شغلیحوزهبرحاکممسائلشغل،جایگاهشناختکار،جریانتشریحنظر،موردمشاغلشناخت
درسیک. یابدمیدربررسیوتخصصیبازدیدهايطریقازراکارپیچیدگیواقتصادایمنی،مانند
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رشتهبامرتبطشغلیحوزهباآشناییومشاهدهمنظوربهساعت32طیکهعملیواحديیک
.می شودارایهدانشجوبهتحصیلیسالنیماولیندرصرفاًنظرمورد
صنعتی،واحدهاياقتصادي،هايبنگاهدرحضوربادانشجوکهاستآموزشیکارورزي:- 28

خودمهارتیتوانفنیوعلمیهايآموختهازاستفادهضمنهنريوفرهنگیکشاورزي،خدماتی،
واحددوارزشبهکدامهر2و1کارورزيدروس. دهندمیافزایشکارورزيمدرسنظارتتحترا
. استساعت480مجموعاو

رامحیطیهايشایستگیوهامهارتکهاستدروسیبر: مشتملدروس مهارت مشترك- 29
بازرگانی،واداريمکاتباتونویسیگزارشکارآفرینی،کار،بهداشتوایمنیاي،حرفهاخالقمانند

دروس مهارت مشترك قابل ارائه بغیر از .بخشدمیارتقاءکارروابطوسرپرستیرایانه،هايمهارت
سازي، در ترم اول امکان اخذ درس مهارت (دانشجوي داراي معادلباشد.سال اول تحصیلی مینیم

مشترك را دارد.)
دانشجویان شاهد و ایثارگر- 30
همسر و فرزند شهید یا جاویداالثر-1- 30
هادرصد و باالتر و همسر و فرزندان آن25آزاده یا جانباز - 2- 30
% جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه15جانباز با حداقل -3- 30
رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه-4- 30
هاي تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر فردي که یکی از دورهآموخته: دانش-31

دریافت کرده است.ضوابط معین گواهی یا مدرك تحصیلی مربوط را 
مدت زمان مشخصی که دانشجو، برابر ضوابط معین به طور موقت به مرخصی تحصیلی: -32

تحصیل اشتغال ندارد.
فرایندي که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصیل انصراف از تحصیل:-33

خودداري کند.
آموزشی که هنگام استفاده از دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزدانشجوي قهرمان: -34

نامه در اردوهاي آمادگی و انتخابی حضور داشته و یا به عنوان عضو تیم ملی کشور مزایاي این آیین
هاي هاي المپیک، بازيیا تیم ملی دانشجویان براي شرکت در یکی از رویدادهاي معرفی شده (بازي

انی دانشجویان جهان، قهرمانی دانشجویان آسیایی، یونیورسیاد جهانی دانشجویان و مسابقات قهرم
هاي وزارت ورزش و جوانان ها و باشگاهآسیا و قهرمانی جهان) از طرف دفتر امور مشترك فدراسیون

هاي دانشگاهی انتخاب و اعزام شوند.ملی ورزشیا فدراسیون
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شرایط ورود

.به شرح زیر است2کارشناسیو1هاي کاردانیشرایط ورود در دوره-1ماده 
ـ مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به 1

.قوانین و مقرراتآموزش عالی، برابر 
احراز توانمندي علمی مطابق ضوابط و مقررات وزارت و دانشگاه.-2
داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت آموزش و ـ3

براي هاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی) برابر آن براي آموزشیا پرورش
ع کاردانی. ورود به مقط

یا وزارت بهداشت، علوم، تحقیقات و فناوريیید وزارت أکاردانی مورد تمقطعداشتن گواهینامه - 4
مقطعبراي ورود به اي و وزارت آموزش و پرورش، آموزشکده فنی و حرفهدرمان و آموزش پزشکی

.کارشناسی ناپیوسته
سازمان سنجش آموزش کشور و براساس هاي کاردانی/کارشناسی از طریق ش در دورهـ پذیر5

نام.مندرجات دفترچه راهنماي ثبت
کاربردي -کاربردي در مراکز آموزش علمی-شدگان دانشگاه جامع علمینام از پذیرفتهثبت- 6

صرفاً بر اساس دستورالعمل ابالغی دانشگاه.
زه علمیه، دوره طالب و فضالي حوزه علمیه که بر اساس مدرك صادر شده مدیریت حو- 1تبصره 

آموختگان دوره کاردانی و ترتیب از کلیه مزایاي علمی دانشاند، به سطح یک و دو را گذرانده
.برخوردار خواهند بودکارشناسی دانشگاه

ادامه تحصیل دارندگان مدرك کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتراي پیوسته - 2تبصره 
باشد.باشند در مقطع کارشناسی ناپیوسته بالمانع میمیکه فاقد مدرك کاردانی ناپیوسته 

وزارت،  دارندگان مدرك کاردانی 25/03/95مورخ 58166/21/2بر اساس نامه شماره -3تبصره 
12هاي کارشناسی ناپیوسته باید داراي حداقل معدل براي شرکت در دوره31/6/86بعد از تاریخ 

باشند.
وزارت، دارندگان مدرك کاردانی 25/09/86مورخ 16897/2ره بر اساس بخشنامه شما- 4تبصره 

نظر از میانگین کل واحد درسی صرف70تا 68با گذراندن 31/6/86بین مقطعی قبل از تاریخ 

باشد.می"کاردانی فنی"و "ايکاردانی حرفه"، "کاردانی ناپیوسته"هر یک از عبارات "کاردانی "منظور از عبارت ١
مهندسی "و "ايکارشناسی حرفه"، "کارشناسی ناپیوسته"هر یک از عبارات "کارشناسی "منظور از عبارت ٢

باشد.می"فناوري
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وزارت، دارندگان مدرك بین مقطعی 25/03/95مورخ 58166/21/2نمرات و بر اساس نامه شماره 
امکان ادامه تحصیل 12واحد درسی و حداقل معدل 68ل با گذراندن حداق31/6/86بعد از تاریخ 

در مقطع کارشناسی ناپیوسته را دارند.
هاي ورودي نامه شرکت دارندگان مدارك معادل و غیررسمی در آزمونآیین"بر اساس-5تبصره 

هاي وزارت، دارندگان مدارك معادل ورودي92/ 28/5مورخ 77633/2به شماره "مقاطع باالتر 
هاي درسی دوره را هاي با مجوز شوراي گسترش آموزش عالی، برنامهکه در دوره3/9/77از قبل 

اند، اجازه دارند در صورت ارائه گواهی قبولی در آزمون جامع هاي مصوب وزارت گذراندهبرابر برنامه
ها، موسسات و مراکز آموزش عالی هاي بدون آزمون دانشگاهدارندگان مدارك معادل در دوره

هاي فاقد مجوز شوراي گسترش نام و در صورت قبولی، ادامه تحصیل دهند. افرادي که در دورهثبت
اند، مشروط بر ارائه گواهی قبولی در آزمون جامع دارندگان مدارك معادل در آموزش عالی وارد شده

اي درسی هها، موسسات و مراکز آموزش عالی و  نیز رعایت برنامههاي بدون آزمون دانشگاهدوره
دوره مصوب وزارت، تعدادي درس جبرانی بر اساس بخشنامه معاونت آموزشی به شماره 

گذرانند. در ضمن ادامه تحصیل دارندگان مدارك معادل دانشگاه می14/2/93/م مورخ 5177/93
باشد. پذیر نمیامکان3/9/77بعد از تاریخ 

کلیه دارندگان 26/08/1394رهنگی مورخ شوراي عالی انقالب ف771با توجه به مصوبه -6تبصره 
اند، حسب هاي مذکور راه یافتهبه دوره81مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگیان که تا پایان سال 

هاي بدون آزمون مورد ضمن ارائه گواهی قبولی در آزمون جامع دارندگان مدارك معادل در دوره
نامه شرکت دارندگان مدارك تسهیالت آیینتوانند ازها، موسسات و مراکز آموزش عالی میدانشگاه

براي ادامه تحصیل در 28/5/92مورخ 77633/2معادل و غیررسمی در مقاطع باالتر به شماره 
مند شوند.مقاطع باالتر بهره

مدارك داخلی کلیه مراکز و موسسات اعم از دانشگاه امام حسین(ع)، نیروي انتظامی، -7تبصره 
هاي بعد از داران، مالک اشتر، امام علی(ع)، دانشگاه صدا و سیما، وروديدانشگاه پلیس، سپاه پاس

موسسه بانکداري، سازمان مدیریت صنعتی و... مدرك معادل محسوب نشده و غیر قابل 1377سال 
باشد. قبول می
نام، مراتب امکان وزارت،  قبل از ثبت12/06/97مورخ 128341بر اساس نامه شماره -8تبصره 

نامه شرکت دارندگان مدارك تحصیل در مقاطع باالتر افراد داراي مدارك معادل مشمول آئینادامه
و 28/05/92مورخ 77633/2هاي ورودي مقاطع باالتر تحت شماره معادل و غیررسمی در آزمون

هاي رسمی هستند، از طریق دانشگاه و از دفتر تمامی کسانی که داراي مدارکی به غیر از دانشنامه
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وزش عالی غیردولتی وزارت استعالم شده و صرفاً به تاییدیه تحصیلی و آزمون جامع دارندگان آم
مدارك معادل اکتفا نگردد. 

نامثبت
و نامثبتشود، براي که توسط دانشگاه اعالم مییدر مهلتاستموظفهشدپذیرفته- 2ماده 

سال تحصیلی در نخستین نیمنامثبتمراجعه نماید. عدم مراجعه براي به مرکز مربوطانتخاب واحد
نام در ثبت. در صورت مراجعه دانشجو براي پس از اعالم نتایج، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد

بازه زمانی نیمسال اول تحصیلی ولیکن خارج از مهلت اعالم شده ثبت نام و انتخاب واحد،
خصوص، در صورت تمدید دوره در پذیرش بعدي، در همان مرکز یا سایر مراکز گیري در اینتصمیم

، بر عهده شوراي آموزشی دانشگاه است. در با ارائه مدارك مستدلو امکان ارایه واحدهاي درسی، 
سال تحصیلی این دسته از افراد به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب این صورت  اولین نیم

سال اول تحصیلی منوط به راي شوراي آموزشی اب و یا عدم احتساب مرخصی نیمگردد. احتسمی
دانشگاه است.

نامی و احراز سال تحصیلی پس از تحویل مدارك ثبتپذیرفته شده در نخستین نیم-1تبصره 
باشد. اسامی دانشجویانی که موفق هویت و پرداخت حق نظارت دانشگاه مجاز به انتخاب واحد می

ها حذف فهرست کالسازباید باشند هاي تحصیلی دانشگاه نشده سالب واحد در کلیه نیمبه انتخا
گردند.

نامی هر دوره که هاي ثبتشدگان را بر اساس دستورالعملمرکز موظف است پذیرفته-2تبصره 
یکن نام خارج از این دستورالعمل کان لمنام نماید. هرگونه ثبتگردد، ثبتتوسط دانشگاه اعالم می

گردد.تلقی می
باشند و در صورت شرکت در مشموالن غایب نظام وظیفه مجاز به ادامه تحصیل نمی- 3تبصره 

باشد.نام از آنان نمیپذیرش و قبولی ، مجوز تحصیلی براي آنان صادر نگردیده و مرکز مجاز به ثبت
اخذ معافیت دائم، مجاز ها تا پایان خدمت دوره ضرورت یا دانشجویان اخراجی دانشگاه- 4تبصره

باشند.به ادامه تحصیل نمی
آموختگان مشمولی که در مقطع تحصیلی یکبار از معافیت تحصیلی استفاده  دانش- 5تبصره 

باشند.اند مجاز به شروع تحصیل مجدد در همان مقطع نمینموده
مجاز سربازان حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقطع کاردانی ایست خدمتی-6تبصره 

سربازان به شرط عدم غیبت و رعایت سقف سنوات ایست خدمتیکارشناسی باشد و در مقطع نمی
باشد. پذیر میتحصیلی در مقطع کاردانی امکان

سال تحصیلی بدون کسب اجازه از مرکز، انصراف از عدم انتخاب واحد دانشجو در هر نیم-3ماده 
سال پس از اتمام مهلت زمان حذف و اضافه نیمبایست شود. مرکز آموزش میتحصیل محسوب می
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دانشجویان سامانه آموزشی اقدام نمایند.بعدي نسبت به درج گزینه انصراف (عدم مراجعه) در 
سال عدم انتخاب واحد و عدم مراجعه به مرکز آموزش داشته باشند مشمول چنانچه طی دو نیم

+ جهت ثبت انصراف 10دي به دفاتر پلیس مرکز آموزش موظف است اسامی افراد را به صورت انفرا
یا اخراج در سامانه وظیفه عمومی معرفی نماید.

شوراي مرکز موظف است براي هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش، مدرس یا -4ماده 
مدرسان مرتبط با رشته تحصیلی را به عنوان مدرس راهنماي آموزشی تعیین و اعالم کند.

زمانتحصیل هم
هاي غیرحضوري که منتهی به تواند در دورهدانشجوي مشمول این مجموعه مقررات می-5ماده 

به دانشجویان . زمان تحصیل کندشود، مطابق مصوبات مربوط به صورت هممدرك تحصیلی می
گیرد.هاي غیرحضوري معافیت تحصیلی تعلق نمیمشمول در دوره

درخشان بر اساس مصوبات شوراي هدایت زمان دانشجویان استعدادهاي تحصیل هم–1تبصره
شود.استعدادهاي درخشان وزارت انجام می

ها در صورت نداشتن منع قانونی از نظر وظیفه عمومیدانشجویان کلیه دانشگاه- 2تبصره
هاي غیرحضوري این دانشگاه نیز تحصیل نمایند.زمان در دورهتوانند به طور هممی

باشد و منجر به ان مدرسان در یک مرکز آموزش ممنوع میتدریس و تحصیل همزم–3تبصره 
سازي کد مدرس خواهد شد.غیرفعال
باشد.تحصیل همزمان با اشتغال کارکنان شاغل در مرکز آموزش ممنوع می-4تبصره 
باشد.تحصیل همزمان سربازان وظیفه در حین انجام خدمت ممنوع می-5تبصره 
در صورت اخراج شدن دانشجویان مشمول، اجازه ادامه تحصیل تا پایان خدمت از - 6تبصره 

گردد.دانشجو سلب می
دانشجویان مشمولی که تمایل به انصراف و شروع مجدد تحصیل دارند، در طول - 7تبصره 

که در سنوات اولیه تحصیلی انصراف باشند مشروط به اینبار مجاز به انصراف میتحصیل فقط یک
سال سپري نشده باشد.داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد بیش از یک

واحد درسی
شود.و به زبان فارسی انجام میمبتنی بر نظام واحديدانشگاههاي ترمیشیوهآموزش در- 6ماده 

ریزي دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب شوراي عالی برنامه- 1تبصره 
آموزشی را منحصراً براي دانشجویان خارجی در صورتی که به حدنصاب الزم براي تشکیل کالس 

ضوابط و مقررات مربوط، به زبان انگلیسی ارایه نماید.برسد با رعایت 
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المللی دانشگاه بر اساس مصوبات بینعلمی کاربرديروش تدریس در مراکز آموزش - 2تبصره 
شوراي آموزشی دانشگاه خواهد بود.

به شرح جدول زیر هاکالس، تعداد دانشجویان دره دروسئبه منظور حفظ کیفیت ارا- 3تبصره 
باشد. می

حداکثر تعداد نفرات در درس
هر کالس

40عمومی و مهارت مشترك
35پایه و اصلی

30تخصصی
15عملی (کاربینی، کارورزي و پروژه)

افزایش ظرفیت اعالم شده به تشخیص دانشگاه خواهد بود.-4تبصره 
الزام به تعیین ها و جلسات کالس است. هر نوع مکان کالس تابعی از محتوا، فعالیت- 5تبصره 

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

سال تحصیلی
هفته آموزشی و دو هفته امتحانات 16شامل سال تحصیلیدو نیماز هر سال تحصیلی- 7ماده 
هفته آموزشی و یک هفته امتحانات پایان دوره تشکیل شده6که شامل تابستانییک دوره و پایانی

ت.اس
سال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب مدت امتحانات پایانی نیم- 1تبصره 

.شودنمی
بایست در هنگام انتخاب واحد براساس تقویم آموزشی زمان دقیق برگزاري امتحانات می-2تبصره 

دانشگاه توسط مراکز برنامه ریزي شده و به دانشجویان اعالم شود. 

تقویم آموزشی
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ها و سال تحصیلی توسط دانشگاه به تمامی استانتقویم آموزشی براي هر سال و یا نیم-8ماده 
شود. اجراي دقیق تقویم آموزشی سازي مییادهگردد و در سامانه آموزشی پمراکز آموزشی ابالغ می

گردد.هاي سنجش و ارزیابی عملکرد شوراي مراکز محسوب مییکی از شاخص
آموزشی و ریزيشوراي برنامهدرسی مصوب آموزشی و هاي برنامهف استموظمرکز-9ماده 

. واحد اجرا نمایداست، اي که پذیرش دانشجو داشتهبراي دورهرا دانشگاه علمی کاربرديدرسی 
سال را به تفکیک و به طور مشخص طی استانی موظف است دروس قابل ارایه براي هر نیم

بندي، طبق جدول زیر بندي زیر از کلیه مراکز واقع در استان دریافت و پس از جمعزمان
رسانی الزم را به  دانشجویان انجام دهد.اطالع

استان(ویژه گزارش گیري و تاریخ تاریخ مرکز آموزشسالنیم
درج در پروفایل دانشجویان)

از اول اردیبهشت تا سال اولنیم
نیمه مرداد

از نیمه مرداد تا آخر شهریور براي 
دانشجو قابل رویت باشد.

از نیمه دي تا آخر بهمن براي دانشجو از اول آبان تا نیمه ديسال دومنیم
قابل رویت باشد.

نیمه فروردین تا از دوره تابستان
پایان خرداد

از نیمه خرداد تا آخر مرداد براي 
دانشجو قابل رویت باشد.

مرکز آموزش موظف است کلیه مصوبات شوراي آموزشی دانشگاه که به واحدهاي - 1تبصره 
گردد را دقیقا اجرا نماید. استانی و مراکز ابالغ می

هاي مرکز بندي براي تمامی رشتهایش و ترمهاي آموزشی مرکز آموزش موظفند آرگروه-2تبصره 
آموزش بر اساس سرفصل مصوب، در یک جدول که شامل تعداد واحدهاي درسی، نوع واحدها، 

نیازي است را تهیه نموده و پس از تصویب در شوراي مرکز جهت اجرا به معاون نیاز و همپیش
در بدو ورود دانشجویان یک نسخه آموزشی و مدیران گروه ابالغ نمایند. مرکز آموزش موظف است 

تا دانشجویان از تعداد واحدهاي نظر را در اختیار آنان قرار دهداز جدول مربوط به رشته مورد
نیازي دروس اطالع حاصل نمایند.نیازي و همها و همچنین پیشدرسی و نوع آن

سنجش و هاي دروس مصوب را موردشوراي مرکز موظف است رعایت کلیه سرفصل- 3تبصره 
سال تحصیلی  به مدرسان آموزشی جهت ارایه ارزشیابی قرار داده و تذکر الزم را قبل از هرنیم

بایست بر نحوه اجرايدروس برابر سرفصل درسی بدهد. همچنین شوراي مرکز می
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نظارت کامل داشته و گزارش علمی کاربرديریزي درسی هاي آموزشی مصوب شوراي برنامهبرنامه
ي آن را به شوراي استان اعالم نماید.نحوه اجرا

در صورت لزوم و بر حسب نیاز مجوز تهیه محتواي وراي آموزشی دانشگاه اختیار داردش-4تبصره 
الکترونیکی (مجازي) دروس را صادر نماید . 

،نگردد و درس مردوديدرسیچنانچه دانشجویی موفق به کسب نمره قبولی در-5تبصره 
زمان هر دو درس را انتخاب طور همهتواند بمیبا موافقت شوراي مرکز نیاز درس دیگري باشد، پیش
)1( به استثناء درس کارورزي د.نمای

نیاز (تقدم و سال تحصیلی، از رعایت مقررات مربوط به پیشدانشجو در آخرین نیم-6تبصره 
)12ماده 14تبصره 2(ضمن رعایت بند . تاخر) دروس معاف است

ساعات حل تمرین
هر ، درو تصویب شوراي مرکزگروه آموزشیپیشنهادتوانند در صورت لزوم، به میمراکز -10ماده 
ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته10کاردانی و کارشناسی تا از مقاطع رشته 

.دفزاینابیسالهر نیم، در بدون دریافت شهریه
،منظور تقویت و ارتقاي سطح بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگربهمرکز موظف است -تبصره

نماید.هاي تقویتی برگزار دانشجویان شاهد و ایثارگر، کالسستادشدهطبق برنامه تنظیم

تعداد و محتواي واحدهاي درسی
بر اساس سرفصل مصوبتحصیلی مقاطعیک از در هر تعداد واحدهاي درسی الزم- 11ماده 

است. تعداد و عناوین واحدهاي درسی دانشگاهعلمی کاربرديدرسی آموزشی و ریزيشوراي برنامه
سال تحصیلی، بر اساس برنامه ، قبل از شروع انتخاب واحد هر نیم9ماده طبق زمانبندي جدول 

گردد.پیشنهادي مدیران گروه تهیه و تنظیم می
با واحد درسی20و حداکثر 12حداقل ،تحصیلیسالتواند در هر نیمهر دانشجو می- 12ماده 

نماید.انتخاب رعایت آخرین ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه
واحد درسی باقی 24آموختگی، حداکثر سال آخر براي دانشچنانچه دانشجو در نیم- 1تبصره 

تواند تا ي، میو نیز نداشتن درس کارورز10داشته باشد، به شرط داشتن میانگین کل نمرات باالي 
.واحد درسی اخذ نماید24

میانگین کل واحد درسی،12ل تحصیلی با حداقل سادانشجویی در یک نیماگر- 2تبصره 
با نیاز و هم نیاز دروس و  نداشتن درس کارورزي با رعایت پیشتواند می،باشد17نمراتش حداقل 

نماید. واحد درسی را انتخاب 24سال بعد حداکثر تا نیمدرتایید مدیر گروه آموزشی 
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سال، بیش از حد مجاز انتخاب واحد و یا عدم رعایت در صورتی که دانشجو در یک نیم-3تبصره 
نیاز دروس داشته باشد، مرکز آموزش موظف است در بازه زمانی مشخص شده در تقویم پیش

ه حذف دروس مازاد اقدام نماید. بدیهی است چنانچه آموزشی (بعد از زمان حذف و اضافه)، نسبت ب
پذیر نبوده و مسئولیت این امر بر عهده مرکز آموختگی دانشجو امکاناین عمل انجام نپذیرد دانش

درصورت رعایت واحد بیش اخذ واحد مازاد خارج از برنامه درسی رشته موردنظر باشد. آموزش می
سال، در کارنامه دانشجو ثبت، رات آموزشی در طول نیمنیاز دروس و سایر مقراز حدمجاز، پیش

شود.مانده و در معدل کل محاسبه میباقی 
سال به تشخیص شوراي در صورتی که واحدهاي انتخابی موثر دانشجو در پایان هر نیم-4تبصره 

در واحد درسی برسد،12مرکز، بنا به دالیل و عذر موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 
سال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وي محسوب سال به عنوان یک نیماینصورت این نیم

تاثیر است. ) بیمادههمین 2شود، اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصره می
و 17شد مشروط نیست و اگر 12(به عبارت دیگر، در شرایط مذکور، اگر میانگین دانشجو کمتر از 

شود.)باالتر شد ممتاز محسوب نمی
سال تحصیلی با تایید شوراي حداکثر در دو نیمتواند دانشجوي شاهد و ایثارگر می-5تبصره 

واحد درسی انتخاب نماید.10استان حداقل 
دانشجوي قهرمان در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی و به شرط حضور در اردو یا -6تبصره 

سال سال (به جزنیم، فقط براي یک نیم12میانگین معدل (عالوه بر باالي مسابقات و کسب 
)واحد درسی انتخاب نماید.6تابستان) در کل مدت تحصیل مجاز خواهد بود حداقل 

واحد درسی 4تواند به عنوان جایگزین می"تربیتی ضیافت اندیشه-دوره آموزشی"- 7تبصره 
واحد از گروه دروس 2واحد از گروه دروس مبانی نظري اسالم و 2عمومی در مقطع کاردانی (

هاي مبانی نظري اسالم، انقالب واحد از مجموعه گروه4اخالق اسالمی) و در مقطع کارشناسی( 
شود.تمدن اسالمی و آشنایی با منابع اسالمی) در نظرگرفته اسالمی، تاریخ و 

توانند نسبت به اخذ کننده در طرح ضیافت اندیشه دانشجویی نمیدانشجویان شرکت- 8تبصره 
.واحد دروس معارف اسالمی در دوره تابستانی اقدام کنند

توانند دروس یهاي دینی (مسیحی، آشوري، کلیمی و زرتشتی) مدانشجویان اقلیت-9تبصره 
هیچ محدودیتی انتخاب نمایند.معارف را از بین مجموعه دروس معارف بی

واحد نظري و به صورت اختیاري است که 2به ارزش "آشنایی با دفاع مقدس"درس -10تبصره 
و در مقطع کارشناسی در "اخالق اسالمی"در مقطع کاردانی در زیرمجموعه گروه درس 

باشد. دانشجویانی که این درس را در دوره کاردانی می"انقالب اسالمی"زیرمجموعه گروه درس 
.اند، نباید آن را در دوره کارشناسی مجددا انتخاب نمایندگذرانده
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واحد درسی 6ریزي و اجراي دروس معارف اسالمی در دوره تابستان، با ارائه برنامه-11تبصره 
ساتید تا قبل از تعریف کالس دوره تابستان به دفتر معارف اسالمی، با هماهنگی و اعالم مشخصات ا

باشد. اخذ بیش از یک عنوان درس گروه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه مجاز می
آموختگی، ممنوع بوده و صرفاً سال تحصیلی منجر به دانشسال به جز آخرین نیممعارف در هر نیم

تواند هاي غیر آخر نشده میسالر دروس معارف در نیمدانشجویی که موفق به کسب نمره قبولی د
هاي بعد به همراه یک درس دیگر گروه معارف اخذ نماید. سالفقط همان عنوان درس را در نیم

عنوانمعارف نگردیده و اقدام به اخذیکی از دروسدانشجویی که موفق به کسب نمره قبولی در 
در ، مردود و ...غیرموجهغیبت موجه، با وضعیت رساز همان گروه معارف نماید، ديدرس دیگر

شود.مانده و در معدل کل محاسبه میکارنامه دانشجو ثبت، باقی
واحد براي دانشجویان الزامی است. 2گذراندن درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش - 12تبصره 

هاي رسمی در دورهترواحد را پیش1دانشجویانی که درس جمعیت و تنظیم خانواده به ارزش 
واحد ندارند.2دانشگاهی گذرانده باشند، نیازي به اخذ درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش 

ساعت 32به ارزش یک واحد عملی و "تربیت بدنی"هاي کاردانی درس در دوره- 13تبصره 
لی و به ارزش یک واحد عم"1ورزش "هاي کارشناسی و در دوره"1تربیت بدنی"جایگزین درس 

شود. براي دانشجویان با شرایط خاص با تشخیص و می"2تربیت بدنی"ساعت جایگزین درس 32
و در دوره "تربیت بدنی ویژه"تایید پزشک معتمد دانشگاه در واحدهاي استانی در دوره کاردانی 

.گرددارایه می"ورزش ویژه"کارشناسی درس 
باشد.زیر الزامی میبراي اخذ درس کارورزي رعایت موارد- 14تبصره 

باشد و لیکن توصیه سال تحصیلی و هم در تابستان میسر میاجراي دروس کارورزي هم در نیم- 1
بر اجراي آن در تابستان می باشد.

باشد و در موارد خاص که دانشجو با داشتن عذر موجه می2پیشنیاز کارورزي 1کارورزي -2
تواند در ها و یا تابستان بگذراند، با راي شوراي مرکز میسالرا در طول نیم1نتواند درس کارورزي 

دن مانسال تحصیلی آخر و یا تابستان آخر تحصیلی به شرط نداشتن دروس دیگر و صرفاً باقینیم
توانند به صورت همنیاز بگذراند. ، این  دو درس را می2و 1کارورزي 

پس از آخرین امتحان نسبت به اتمام درس ،توانند با هماهنگی مدرس مربوطهدانشجویان می- 3
نیمسال ثبت نمره دروس و روزه اقدام نمایند45در فرصت و ثبت نمره آن 2و 1کارورزي 

مسال انتخاب واحد درس باشد.کارورزي می بایست همان نی
هاي سال اول و دوم براي دانشجویان ورودي مهرماه، تابستان2و 1زمان اخذ دروس کارورزي - 4

(براي درس هاي اول و سوم است.و براي دانشجویان ورودي بهمن ماه، تابستان بعد از ترم
د باقی مانده جهت واح24ضمن رعایت سرفصل مصوب دروس و به شرط وجود حداکثر 2کارورزي

آموختگی)دانش
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باشد، رورزي در دوره تابستان فراهم نمیبراي دانشجویانی که شرایط اجراي درس کا-5
سال اول اخذ نمایند.را پس از نیم1توانند درس کارورزي می
واحد به همراه درس 14سال عادي رعایت سقف در صورت اخذ درس کارورزي در طی نیم-5-1

سال آخر، رعایت سقف و همچنین دانشجویان نیم17براي دانشجویان با معدل باالي کارورزي و
واحد براي تابستان به همراه 6سقف واحد درسیالزامی است. (واحد به همراه درس کارورزي18

کارورزي الزامی است.)

دوره تابستان
.واحد درسی است6تابستانی حداکثر دورهتعداد واحدهاي انتخابی در -13ماده 

آموخته شود، با تایید واحد درسی دانش8در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن -1تبصره 
تواند واحدهاي مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.شوراي مرکز، می

استفاده 13ماده 1و تبصره 12ماده 1تواند از مفاد تبصره زمان نمیدانشجو هم-2تبصره 
نماید.

تابستان دوره واحد درسی براي دانش آموختگی در 8در صورتیکه دانشجو  بیش از - 3تبصره 
تواند اخذ نماید بعد از واحد می6داشته باشد دانشجوي ترم آخر محسوب نشده و فقط تا سقف 

داکثر دو درس) در صورت تمایل درس یا دروس باقیمانده (حتواند ثبت تمامی نمرات، دانشجو می
را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید. در صورت اخذ دروس باقیمانده به صورت معرفی به استاد 

و بر اساس نمره زمان ثبت آخرینبر اساس آموختگی تحصیلی تاریخ دانشسال در هر زمان از نیم
باشد.مقررات دانش آموختگی می

دروس جبرانی، تابستان عبارتند از: دروس عمومی،دورهدروس قابل ارائه در -4تبصره 
دروسی که دانشجو موفق به کسب نمره کار در محیط، پروژه و ، ورزيکارهاي مشترك، مهارت

آموخته ها دانشنیاز سایر دروس بوده همچنین دروسی که دانشجو با اخذ آنقبولی نشده و پیش
.گرددمی

باشد. پذیر نمیکارورزي و پروژه امکانمهمان شدن در دروس کاربینی،-5تبصره 
تواند با رعایت و باالتر باشد می14در صورتی که معدل کل دانشجوي شاهد و ایثارگر -6تبصره 

.واحد درسی انتخاب نماید8ضوابط این ماده در تابستان حداکثر 
هاي دوره واحد درسی براي اتمام واحد10دانشجوي شاهد و ایثارگري که حداکثر -7تبصره 

تواند با تایید شوراي استان واحدهاي مذکور را در تابستان انتخاب واحد تحصیلی داشته باشد می
نماید.
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درس معرفی به استاد
آموختگی حداکثر دو درس سال تحصیلی براي دانشدر آخرین نیمکه دانشجو در صورتی-14ماده

نظري براي فراغت از تحصیل داشته باشد، با تایید شوراي مرکز و با رعایت سقف واحدهاي آن 
تواند می)13ماده 1تبصره و 12ماده14تبصره -1- 5بند و 12ماده 1سال (موضوع تبصره نیم

، و بعد از ثبت نمرات تمامی دروس اخذ شدهشده در تقویم آموزشی خارج از تاریخ امتحانات اعالم 
استاد انتخاب نماید. زمان ثبت نمره دروس معرفی به به صورت معرفی به استاد را س ودردرس یا 

آموختگی خواهد بود.دانشتاریخمالك تعیین 
باشد و معدل آموختگی داشته واحد درسی براي دانش24و بیش از در صورتیکه دانشج-14-1
سال تواند در نیمباشد، دانشجو ترم آخر محسوب نشده  ولی می17سال قبل دانشجو باالتر از نیم

نیاز دروس اخذ واحد درسی به شرط نداشتن درس کارورزي، با رعایت پیش24بعد حداکثر تا 
به استاد  تواند براي اخذ درس یا دروس معرفی نماید. بعد از ثبت تمامی نمرات، دانشجو می

زمان ثبت نمره دروس ي اقدام نماید. سال تحصیلی و یا دوره تابستان بعد(حداکثر دو درس) در نیم
آموختگی خواهد بود.معرفی به استاد مالك تعیین تاریخ دانش

آموختگی داشته باشد و معدل واحد درسی براي دانش24در صورتی که دانشجو  بیش از -14-2
بایست مطابق قوانین و باشد دانشجو ترم آخر محسوب نشده و می17از ترم قبل دانشجو کمتر

سال بعدي انتخاب واحد نماید. مقررات آموزشی دروس باقی مانده را در نیم

دانشجوي قهرمان ورزشی مجاز خواهد بود به شرط حضور در اردو یا مسابقات و دارا بودن -14-3
6آموختگی، حداکثر سه عنوان درسی تا سقف اي دانشسال برسایر شرایط قانونی در آخرین نیم

سال یا تابستان بگذراند.واحد را به شکل معرفی به استاد در آن  نیم
عملی را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما - چنانچه دانشجویی قبالً یک درس نظري-1تبصره 

ن ماده، بخش نظري آن درس را به تواند با رعایت مفاد ایدوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می
باشد.صورت معرفی به استاد اخذ نماید. راي شوراي مرکز در این خصوص الزامی می

، یک درس 1توانند ضمن رعایت مفاد تبصره دانشجویان براي فراغت از تحصیل می- 2تبصره 
مانده نظري را نیز به صورت معرفی به استاد اخذ نمایند.باقی

نمره غیرموجه، ،موجهعملی که قبالً داراي غیبت- نظريعرفی به استاد درساخذ م- 3تبصره 
پذیر باشد، امکان) می25/0حذف پزشکی، حذف اضطراري و یا حکم شوراي انضباطی (نمره صفر، 
نیست.

ریزي نمایند تا هیچ یک از بندي دانشجویان برنامهمدیران گروه به نحوي براي ترم-4تبصره 
ه به صورت معرفی به استاد در پایان دوره باقی نماند. عملی براي ارائـدروس عملی و یا نظري 

دانشجو موظف است پس از اطمینان از گذراندن کلیه دروس دوره، تقاضاي خود را به - 5تبصره 
آموزش مرکز پس از ثبت نمرات دروس دانشجو در سامانه آموزشی آموزش مرکز تحویل نماید. 
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بایست حداکثر ظرف می14دانشگاه و بررسی تمامی سوابق تحصیلی و محرز شدن موضوع ماده 
هفته از تاریخ درخواست دانشجو، وي را با هماهنگی مدیر گروه و معاون آموزشی مرکز به یکمدت 

بت دروس معرفی به استاد دانشجو در سامانه آموزشی مدرس واجد شرایط معرفی و نسبت به ث
وز از تاریخ برگزاري امتحان درس ر30بایست حداکثر ظرف مدت اقدام نماید. نمره درس می

در صورت عدم . گردداعالم و در سامانه آموزشی ثبت معرفی به استاد توسط مدرس، به آموزش
و درج شدهموجه یا غیرموجه با تایید شوراي مرکز غیبت ثبت نمره توسط مدرس، درس مذکور 

نمره بصورت معرفی به استاد اقدام نماید. اخذ مجدد و یا بایست نسبت به انتخاب واحد دانشجو می
صورت اخذ درس بهرعایت سقف سنوات تحصیلی براي است.تغییراعالم شده نهایی و غیر قابل 

اخذ مجوز از مراجع سنوات مجاز به اتمام رسیده باشد،بوده و چنانچه معرفی به استاد الزامی 
ذیربط الزامی است.

مدرس درس موظف است در تاریخ اعالم شده و به طور رسمی با نظارت آموزش مرکز -6تبصره 
نسبت به برگزاري امتحان درس معرفی به استاد (به صورت کتبی) اقدام و نمره و برگه امتحان 

اي که آموزش با انات مرکز تحویل دهد. دانشجو موظف است طبق برنامهدانشجو را به دایره امتح
کند نسبت به شرکت در جلسه امتحان اقدام نماید.هماهنگی مدرس مشخص می

چنانچه دانشجو در امتحان درس معرفی به استاد غیبت نماید یا نمره قبولی کسب -7تبصره 
دانشگاه درج و همانند سایر دروس در کارنامه نکند، غیبت یا نمره مردودي در سامانه آموزشی 

تواند به اخذ مجدد درس به صورت گردد. در این شرایط دانشجو میتحصیلی ثبت و اعمال می
گونه دانشجویان تا زمانی که مشکل معرفی به استاد و پرداخت شهریه مجدد اقدام نماید، این

خذ درس، به صورت معرفی به استاد مجدد سنوات یا مشمولیت نظام وظیفه نداشته باشند، امکان ا
با پرداخت شهریه مربوط را دارند. در صورتیکه سنوات مجاز دانشجو به اتمام رسیده باشد، دانشجو 

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

رفی به استاد، ملزم به پرداخت شهریه ثابت و شهریه متغیر برابر مصوبات دانشجوي مع-8تبصره 
باشد.دانشگاه می

دروس جبرانی

دروسی است که به تشخیص گروه آموزشی و تایید شوراي مرکز گذراندن آن براي رفع - 15ماده 
مدرك کمبود دانش یا مهارت دانشجو، در صورت غیر مرتبط بودن رشته مقطع کارشناسی با 

کاردانی در آغاز دوره تحصیلی مربوطه ضروري است. تعداد واحدهاي جبرانی، با تشخیص گروه 
واحد از بین دروس سرفصل 6آموزشی و تایید شوراي مرکز براي دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر 

شود.سال و کل محاسبه نمیباشد و نمره درس جبرانی در میانگین نیممصوب می
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(فاقــد مــدرك آموختگــان کــاردانی پیوســتهاي دانــشمرکــز آمــوزش اختیــار دارد بــر-1تبصــره 
اسـت و در دوره کارشناسـی ناپیوسـته در رشـته    14هـا زیـر   دانشـگاهی) کـه معـدل کـل آن    پیش

واحـد درسـی جبرانـی    20اند، حداکثر غیر مرتبط (بر اساس سرفصل دروس مصوب)  پذیرفته شده
شود.سال و کل محاسبه نمیمیانگین نیمارائه کند. نمره این دروس در 

شامل دانشجویانی که به دلیـل تقلـب و یـا حکـم شـوراي      1و تبصره 15تسهیالت ماده : 2تبصره 
شود.کنند، نمیانضباطی بدوي واحد استانی، نمره مردودي دریافت می

ر مقطـع  هاي واحدهاي درسی جبرانی دوره کارشناسی که در رشته متنـاظ ادغام کالس-3تبصره 
کاردانی نیز وجود داشته باشد و از نظر تعداد واحد با هم برابرنـد بـا تاییـد گـروه آموزشـی مربوطـه       

بالمانع است.

طول دوره
احتساب یک نیم باکاردانی و کارشناسی ناپیوسته مقاطعمدت مجاز تحصیل در حداکثر -16ماده 

.استسال 5/2سال مجوز شوراي استان 
هـاي کـاردانی و   حداکثر مدت مجـاز تحصـیلی دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر در دوره     به -1تبصره 

شود.سال اضافه میکارشناسی ناپیوسته یک نیم
سال تحصیلی براي جبران معدل دانشجویانی کـه برابـر قـوانین و مقـررات     ارایه یک نیم-2تبصره 

در طول دوره تحصیل (سـنوات مجـاز تحصـیل و سـنوات     12آموزشی موفق به کسب میانگین کل 
گذرانده است و مشکلی از 12واحد از دروس دوره که با نمره کمتر از 20اند، تا سقف ارفاقی) نشده

باشد.  دارند، در اختیار شوراي استان مینظر نظام وظیفه و مشروطی ن
شود تا با گذراندن حـداکثر  سال فرصت داده میبراي دانشجویان شاهد و ایثارگر دو نیم-3تبصره 

برسانند.12واحد درسی معدل خود را حداقل به 30

حضور در جلسات درس و امتحان
.الزامی استاز نظري و عملی اعم حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس -17ماده 

سال غیبت داشـته  جلسه و یا در جلسه امتحان پایان نیم3اگر دانشجو در درسی بیش از -1تبصره
باشد، چنانچه غیبت دانشجو با تشخیص شوراي مرکز، غیـر موجـه تشـخیص داده شـود، نمـره آن      

صورت تشخیص موجه، براي آن درس غیبت موجه منظور می شود. در این صورت درس صفر و در 
سال مذکور به عنوان سال براي دانشجو الزامی نیست ولی نیمواحد در طول نیم12رعایت حدنصاب 

شود. اگـر دانشـجو در درسـی بـیش از    سال کامل جزو سنوات تحصیلی وي محسوب مییک نیم
حضور در جلسه امتحان را ندارد. معـاون یـا مـدیر آموزشـی مرکـز      جلسه غیبت داشته باشد، اجازه

سال از حد مجاز دانشجویان، نسبت به تعیین تکلیف نیمآموزش موظف است در صورت غیبت بیش
مربوطه اقدام نموده و غیبت صورت گرفته را قبل از زمان امتحانات و صدور کارت ورود به جلسه در 
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سامانه آموزشی درج نماید.
تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت دانشـجوي قهرمـان بـه عهـده شـوراي اسـتان       -2صره تب

جلسـه  16جلسـه از  5توانـد  باشد. دانشجوي قهرمان به شرط حضور در اردو یـا مسـابقات مـی   می
دروس نظري و دروس عملی غیبت نماید. دانشجوي قهرمان بابت غیبت موجه بـیش از سـقف یـاد    

ایید شوراي استان می تواند در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید. شده در کالس در صورت ت
و چنانچه در امتحانات غیبت موجه به خاطر حضور در اردو یا مسابقه مرتکب شود می توانـد بـدون   

ی شـرکت  حضور مجدد در کالس در امتحان دروس مذکور در نیم سال بعدي یا نـیم سـال تابسـتان   
در امتحانات به بیش از نصف واحدهاي اخذ شده برسـد، ثبـت نـام در    هانماید. چنانچه تعداد غیبت

سال بعدي منوط به اخذ یک عنوان درسی جدید است.نیم
اعالم شده بر اساس تقویم آموزشی مصوب تواند تا مهلتدرصورت اضطرار، دانشجو می- 3تبصره 
با ، طبق زمان اعالم شده در تقویم آموزشیخود را صرفا نظري هاي ، فقط یکی از درسدانشگاه

12تعداد واحدهاي باقیمانده وي از مشروط بر این که د، نمایتأیید گروه آموزشی مربوط حذف 
.واحد کمتر نشود

مجاز است یک درس بیشتر از سایر دانشجویان حذف دانشجوي شاهد و ایثارگر - 4تبصره
اضطراري نماید.

ر صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی و حضور در اردو یا مسابقات دانشجوي قهرمان د-5تبصره 
واحد آموزشی دو درس را حذف اضطراري 12مجاز است با تایید گروه آموزشی با حفظ حداقل 

نماید.
هاي معاون و یا مدیر آموزشی مرکز موظف است به منظور رصد کیفیت آموزشی دوره- 6تبصره 

گزارش حضور و غیاب کل دانشجویان و کمیت تشکیل کالسهاي مرکز مربوط و نحوه اجراي آن،
درس را هر ماه به شوراي مرکز اعالم نماید. معاون یا مدیر آموزشی مرکز موظف به نظارت بهینه بر 

هایی یک کالس توسط مدرس تشکیل نشود با باشد. اگر به ضرورتنحوه تشکیل کالسها می
باید در دستور کار قرار گیرد. الزم است حتی تمام هماهنگی معاون آموزشی برگزاري آن کالس

سال جبران شود. یلی رسمی در بازه زمانی همان نیمهاي درس مشمول تعطکالس
سال اول تحصیلی براي سال (حتی نیمچنانچه دانشجویی تمامی دروس یک نیم-18ماده 

با سال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی دانشجویی که مراجعه داشته است) را حذف کند، نیم
شوراي استان است. در صورتی که بر عهدهتصمیم گیري در این خصوصو محسوب شدهاحتساب 

گیري با رعایت سنوات میمسال) تصتعداد مرخصی تحصیلی در طول تحصیل افزایش یابد (تا دو نیم
مجاز تحصیل بر عهده شوراي استان است.
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خارج از سنوات مجاز و گیري در خصوص تقاضاي حذف ترم یا حذف پزشکی تصمیم- 1تبصره 
پس بدون احتساب در سنوات تحصیلی یامرخصی تحصیلی بیش از دو نیمسال در سنوات مجاز و 

باشد.میدانشگاه د خاصمواربررسی بر عهده شوراي از تایید شوراي استان و ارائه مدارك معتبر 
سال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیم-2تبصره 

سال جز پذیر است. این نیمشاهد و ایثارگر و تایید شوراي استان تا قبل از شروع امتحانات امکان
سال مجاز شود. (استفاده از این تبصره فقط براي دو نیمسنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی

شود).سال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات محسوب میباشد.)( نیممی
دروس تواند با درخواست کتبی دانشجوي قهرمان با دوبار حذف همهشوراي استان می- 3تبصره 

سال اول بدون احتساب و بار دوم با احتساب سنوات خواهد بود. یک نیم سال به شرط حذف نیم
ات و دارا بودن سایر شرایط قانونی موافقت نماید.حضور در اردو یا مسابق

درمانگاه یا پزشک معتمد دانشگاه مادر استان بعنوان پزشک معتمد دانشگاه در -4تبصره 
واحدهاي استانی مورد تایید قرار گرفت و واحدهاي استانی موظف به شناسایی و معرفی آن به 

ي مشمول موارد پزشکی (اعم از حذف درس، هاکلیه پروندهمراکز تحت نظارت در استان بوده و 
و یا سال تحصیلی، مرخصی تحصیلی، عدم امکان ادامه تحصیلحذف تمامی دروس یک نیم

مشروطی بیش از حدمجاز و ... ناشی از مسائل پزشکی) با هزینه دانشجو حسب مورد در مراجع 
گیري خواهد بود. ذیربط قابل تصمیم

اي ناگوار، قادر به شرکت در جلسه دلیل بیماري و یا بروز حادثهچنانچه دانشجویی به - 5تبصره 
بایست حداکثر ظرف سال را داشته باشد میامتحان نباشد و تقاضاي حذف پزشکی درس و یا نیم

.ساعت گواهی و مدارك پزشکی را جهت تایید به پزشک معتمد استان ارایه نماید48مدت 
حذف و امضاي صورتجلسه حضور و غیاب،جلسه امتحانصورت حضور دانشجو دردر-6تبصره 

.باشدپذیر نمیانامکدرس
به صورت انفرادي براي دانشجویانی که به دلیل سفر حج با تاخیر برگزاري امتحان - 7تبصره 

اي، جهانی و ، مدافعین حرم، زایمان و شرکت در مسابقات ورزشی در سطح ملی، قارهتمتع و عمره
سال را ، امکان حضور در جلسات امتحانی پایان نیمیک با ارایه مدرك معتبرگان درجه فوت بست

ندارند، با بررسی دقیق اسناد و مدارك مثبته از مراجع ذیصالح و با راي نهایی شوراي 
بالمانع است.نیمسال تحصیلی بعدي)حذف اضطراري(حداکثر تا قبل ازاستان

دانشجوي شاهد و ایثارگر در جلسات درس یا تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت-8تبصره 
. چنانچه غیبت دانشجوي شاهد و ایثارگر در جلسات امتحان باشدمیبر عهده شوراي استان امتحان 

درس یا دروس به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آالم متاثر از آن باشد و 
تواند میشوراي استانیید أشرکت نماید با تدانشجو نتواند در امتحان درس یا دروس اخذ شده 

امتحان آن درس شرکت نماید. در غیر این صورت درس یا سال بعدي درحداکثر تا پایان نیم
.الزامی نیستسالواحدهاي درسی در نیمرعایت حد نصابو دروس مذکور حذف شده
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ها) که امکان بینا،  نابینا و سایر معلولیتبراي دانشجویان با شرایط خاص (کم-9تبصره 
یک ماه قبل از شروع امتحانات مرکز پاسخگویی به سواالت امتحان توسط دانشجو وجود ندارد، 

آموزش گزارش دانشجویان را به واحد استان اعالم و موضوع در شوراي استان مطرح و با تایید 
پزشک معتمد استان منشی با نظارت واحد استان براي دانشجویان مورد نظر در نظر گرفته شود.

نسبت به حضور و غیاب مدرسان معاون آموزشی و یا مدیر آموزش مرکز موظف است که -19ماده 
هاي درسی اقدام نموده و گزارش تعداد جلسات حضور مدرسان را به صورت ماهیانه به در کالس

شوراي مرکز ارایه نماید.

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

شود و به صورت عددي از صفر تا بیست لیف و نتایج امتحانات انجام میدر کالس، انجام تکا
شود.محاسبه می

الزامی عملی، -نظري و نظري سال براي هر درس پایان نیمکتبی برگزاري امتحان - 1تبصره
.است

نمرات دروس کارورزي، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی - 2تبصره 
که به تشخیص مدرس و تایید گروه آموزشی مربوطه شود، در صورتیمصوب، با پروژه ارایه می

شود و قطعی شدن نمره سال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی میها در طول یک نیمتکمیل آن
. شودتبدیل میسال و یا دوره به نمره قطعی روز پس از آخرین امتحان در نیم45ناتمام حداکثر تا

باشد.سال انتخاب واحد درس میسال ثبت نمره درس کارورزي همان نیمو نیم
مدت زمان امتحان براي دانشجویان جانباز، با توجه به وضعیت جسمی و روحی آنها بنا -3تبصره

برابر مدت زمان 2دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، حداکثر تا امور ستادبه تشخیص و اعالم 
.معمول آن قابل افزایش است

است. 10حداقل نمره قبولی در شیوه ترمی در  هر درس - 21ماده 
هاي سالدانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیم-1تبصره

هاي مردودي قبلی در ریز نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمرهبعدي درس یا دروس فوق را با 
ها در محاسبه میانگین کل دوره ماند اما این نمرهنمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می

اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس مالك محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود. ضمنا بی
باشد آموختگی میمحاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانشگذراندن دروس، صرفا براي 

کند.هاي قبل را خنثی نمیسالو مشروطی دانشجو در نیم
شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم شوراي انضباطی 1تسهیالت تبصره - 2تبصره 

شود.کنند، نمیبدوي واحد استانی، نمره مردودي دریافت می
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عنوان درس دانشجوي شاهد و ایثارگر از کارنامه تحصیلی دانشجو 5نمرات مردودي -3تبصره 
هاي بعد حداقل نمره سالشود. مشروط براینکه در نیمحذف و در میانگین نمرات آن محسوب نمی

را در دروس مزبور اخذ نماید. 12
از پایان تمامی امتحانات دانشگاه، نمرات نهایی روز بعد5تا حداکثر مدرس موظف است -22ماده

را در سامانه آموزشی وارد و ثبت نهایی نماید. 
، نکنددر صورتیکه درس صرفاً عملی و یا نظري باشد و دانشجو در امتحان پایانی شرکت -22- 1

شود.غیبت ثبت می
امتحان پایانی نظري و یا عملی باشد و دانشجو در -در صورتیکه درس داراي واحد نظري- 2- 22

شود.عملی شرکت نکند، غیبت ثبت می
ها بر عهده شوراي مرکز خواهد بود.تشخیص موجه و یا غیرموجه بودن غیبت-3- 22
بندي نمرات آن بر اساس آزمون پایانی معاف هستند و تقسیمدروس کارورزي و کاربینی از - 4- 22

بود.هاي کارورزي و کاربینی خواهد دستورالعمل
سال بندي و احتساب نمرات در یک نیم: نحوه تقسیممحاسبه نمره دروس نظري- 1تبصره 

سال به صورت غیرمتمرکز برگزار تحصیلی صرفاً در دروس نظري و دروسی که آزمون پایان نیم
باشد و حداکثر تا دو هفته گردد، به سه روش زیر با تشخیص مدیرگروه آموزشی قابل اجرا میمی

اي از سوي مدرس به مدیر گروه آموزشی اعالم تا موضوع در گروه ها طی نامهشروع کالسبعد از
آموزشی 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)1لسه در کالس درس (ج16حضور -
نمره) 3هاي مربوط در پایان ترم (امتحان میان ترم بدون حذف فصل-
نمره) 16امتحان پایان ترم از کلیه فصول تدریس شده (-
نمره چهار قسمتی:-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 (-
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بندي و هاي باال توسط مدرس، نحوه تقسیمبندي به روشدر صورت عدم رعایت تقسیمـ2تبصره 
ترم و پایاننمره14اي باشد تا حداقلبایست به گونهسال تحصیلی مینیماحتساب نمرات در یک 

هاي کالسی براي درس نظري در نظر گرفته شود.باقی براي فعالیت

نمره نهایی دروس عملی بصورت زیر محاسبه ـ محاسبه نمره دروس عملی :3تبصره 
گردد: می

نمره ارزیابیعامل ارزیابیردیف
)0-2(هاي مهارتیورعایت مقررات آموزشی در محیط آزمایشگاه و کارگاهحضور منظم 1
)0-2(حفظ و نگهداري از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی2
)0-3(تهیه گزارش کار3
)0-5(ارایه تحقیق/ پروژه مهارتی4
)0-8(امتحان پایانی5*

)0-20(جمع کل
هاي عالی مهارت دانشگاه و تشویق دانشجویان، در صورت ارایه با توجه به ماهیت نظام آموزش*

طرح و یا اختراع در حین تحصیل از سوي دانشجو که به تائید مراجع ذیصالح رسیده باشد (از 
هاي علم و فناوري، دبیرخانه جشنواره ملی هاي علمی و صنعتی ایران، پاركجمله سازمان پژوهش

هاي خوارزمی و ابن سینا و ...) و پس کاربردي، جشنواره–مع علمیاختراعات و ابتکارات دانشگاه جا
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 دانشگاه از امتحان عملی 

گردد.پایانی معاف می
نمـره هـر دو بخـش نظـري و عملـی      عملـی :  -ـ محاسـبه نمـره دروس نظـري   4تبصره 

) بـا روش ذیـل محاسـبه گردیـده، بـه تناسـب تعـداد        6+14نمـره ( 20صـورت مجـزا از   به
سال منظور گردد.   واحد میانگین اخذ و به عنوان نمره پایان نیم

سـاله، انجـام تکـالیف و    سـال شـامل حضـور فعـال، سـمینار، حـل م      نمره ارزیابی بین نیم-
نمره)6ترم)(آزمون میان

نمره)14سال (آزمون پایان نیم-
تقاضاي تجدید نظر نمره–5تبصره 
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روز بعد از اتمام تمامی 5تواند دانشجویی که تقاضاي تجدید نظر براي درس داشته باشد، می
نسبت به ثبت درخواست تجدید نظر نمره امتحانی در سامانه روز2امتحانات دانشگاه، به مدت 

روز درخواست 2آموزشی دانشگاه اقدام نماید. مدرس موظف است حداکثر یک مرتبه و به مدت 
تجدید نظر نمرات، ،پس از اتمام مهلتدانشجو را بررسی و در سامانه  آموزشی اعالم نظر نماید. 

به ،ره گزارش نشده پس از مهلت اعالمی توسط دانشگاهدروس با وضعیت نمامکان پذیر نیست.
خواهند شد.تبدیلغیرموجه غیبت وضعیت 
انگاري یا عدم دقت مدرس در تصحیح اوراق امتحانی و ثبت نمره، پس از تایید سهل-6تبصره

، نام د ملی مدرس، کد مدرسیبندي (حاوي اطالعات نام مدرس، کشوراي استان، بعد از جمع
گردد.میسال، نام مرکز) به مرکز امور مدرسان دانشگاه ارسال درس، نیم

تغییر نمره در دانشگاه بعد از فرآیند تجدید نظر مطلقاً ممنوع است.- 23ماده 
و یا هاي امتحانیبرگهاست تمهیدات الزم را جهت حفظ و نگهداريموظف ـ رئیس مرکز تبصره

تحصیلی بعد، در یک مخزن معتبر بایگانی، فراهمحداقل تا دو سال هاي دانشجویان را پاسخنامه
. نماید

دانشجوي مشروط
باشد، دانشجو در آن 12سال تحصیلی دانشجو کمتر از چنانچه معدل نمرات هر نیم- 24ماده 

شود.سال مشروط تلقی مینیم
واحد 14انتخاب بیش از سال تحصیلی) حق سال بعد (جز در آخرین نیمدانشجوي مشروط، در نیم

سال اعم از متوالی چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمدرسی را ندارد.
از تاریخ صدورحکم شود و ضروري است یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می

فاه دانشجویان، جهت تسویه حساب مالی و بدهی صندوق رروز 15محرومیت از تحصیل، به مدت 
اقدام نماید. 

سال استفاده سال بعد از مشروطی از مرخصی تحصیلی یا حذف نیماگر دانشجو در نیم-1تبصره 
واحد درسی 14سال، حق انتخاب بیش از سال بعد از مرخصی تحصیلی یا حذف نیمنماید، در نیم

.را نخواهد داشت
وطی که با توجه به رعایت مقررات آموزشی، اجازه ادامه تحصیل به دانشجویان مشر- 2تبصره

اند، به شرط آنکه از لحاظ نظام وظیفه منع قانونی مشمول مقررات محرومیت از تحصیل قرار گرفته
راي مدارك و مستندات معتبر باشند در اختیار شوراي بررسی موارد خاص نداشته باشند و دا

شوراي بررسی موارد خاص دانشگاه چنانچه دانشجوي دو ترم مشروط بدون مجوز باشد.دانشگاه می
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باست از کارنامه دانشجو میدرس و یا دروس نموده است، دروس گذرانده شده اندناقدام به گذر
حذف گردد.

اضافه سال مشروطی مجازبه تعداد نیمسالبراي دانشجویان شاهد و ایثارگر یک نیم- 3تبصره
.شودمی

مرخصی تحصیلی
با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، تواند دانشجو می- 25ماده 

نماید.استفاده از مرخصی تحصیلی سالنیمیک
تواند با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو، نسبت به صدور شوراي مرکز میـ1تبصره

مرخصی تحصیلی وي تصمیم بگیرد.
سال ، دو نیم(درصورت تایید پزشک معتمد استان)زایمانپزشکی و مدت مجاز مرخصی - 2هتبصر

گیري آن شوراي استان تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است و مرجع تصمیم
شوراي استانگیري به بایست نظر خود را براي تصمیمدر این صورت شوراي مرکز میباشد.می

.ارسال نماید
شوراي بررسی موارد خاص دانشگاه به عنوان مرجع رسیدگی به تقاضاي کتبی -3تبصره 

دانشجویان مستند به گواهی پزشک معتمد واحد استان با مرخصی بدون احتساب در سنوات 
سال بعد از سال قبل از زایمان و چهار نیمسال (یک نیمتحصیلی آنان حداکثر به مدت پنج نیم

گردد.اطع تحصیلی تعیین میزایمان) در کلیه مق
بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند: ماموریت همسر یا والدین و ...) حداکثر -4تبصره 

دانشجو سال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختیار شوراي استان است. تا دو نیم
مند شود.هاي مذکور بهرهاز مجموع مرخصیشوراي استانتواند با تشخیص می

و یا آالم متاثر از که مرخصی براي معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ در صورتی-5تبصره 
سال جزو سنوات تحصیلی دانشجو آن نیمشوراي استان،تایید ومدارك مربوط با ارائهباشد آن 

.شودمحسوب نمی
، بر ارك مستدلبا ارائه مدسال اول تحصیلی گیري در خصوص مرخصی نیمتصمیم-6تبصره 

باشد.عهده شوراي آموزشی دانشگاه می
سال، هر نیمانتخاب واحدتقاضاي مرخصی تحصیلی باید حداقل دو هفته قبل از شروع -26ماده 

د.گردشوراي آموزشی مرکز اعالمتوسط دانشجو به 
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انتخاب قبل از اتمام مهلت و شوراي مرکزموظف است پس از کسب  نظر از مرکز- 1تبصره 
.، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را به وي ابالغ نمایدواحد

انصراف از تحصیل
دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را در سامانه آموزشی - 27ماده 

ثبت و به صورت کتبی به آموزش مرکز تحویل نماید.
ک بار و تا دو ماه از تاریخ ارایه درخواست، تقاضاي دانشجو مجاز است فقط براي ی-1تبصره 

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

بایست نسبت به رد درخواست انصراف ان مینظر شوراي مرکز و طرح موضوع در شوراي است
دانشجو در سامانه آموزشی اقدام نماید. 

از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده منصرفدانشجوي -2بصره ت
نماید.عمل هاي مربوط به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوماعم از بدهیاست

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

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

که دانشجوي شاهد و ایثارگر به دلیل معالجات پزشکی ناشی از صدمات در صورتی- 4تبصره 
شوراي یید أسال گردد، با تنیم2ثر از آن، دچار وقفه تحصیلی به میزان حداکثر أجنگ و یا آالم مت

.شودادامه تحصیل دهد و آن مدت جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمیتواندمیاستان
تواند هیچگونه حساب مرکز نمیاتمام کلیه مراحل انصراف و تسویهدانشجو قبل از -5تبصره 

گواهی از مرکز دریافت نماید. 

تغییررشته

بار در طول دوره تحصیل و فقط یکهاي کاردانی با داشتن شرایط زیردانشجوي دوره-28ماده 
تواند نسبت به ارایه درخواست خود به گروه سال تحصیلی و صرفاً در تابستان میبجز اولین نیم

آموزشی مرکز طبق تقویم آموزشی ارسالی دانشگاه اقدام نماید. شوراي مرکز با ارسال مدارك 
مربوطه) نسبت به ارسال (فهرست سازمان سنجش، وضعیت تحصیلی دانشجو و تکمیل کاربرگ

نماید. شوراي استان موضوع به شوراي استان ظرف مدت مشخص شده در تقویم آموزشی اقدام می
تواند درخصوص تغییررشته یا تغییر گرایش تحصیلی با رعایت شرایط و ضوابط زیر، اقدام نیز می
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نماید:
گرایش مورد تقاضاي دانشجو در همان مرکزوجود رشته یا- 1
ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته پایینکمتر نبودن معدل کل دانشجو از معدل کل -2

دوره تحصیلی پذیرفته شده. مورد تقاضا در همان 
مانده. امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات تحصیلی مجاز باقی- 3
صورت گیرد.پذیرش اولیهمجاز ظرفیت با رعایتتغییر رشته - 4

پذیر نیست. متمرکز امکانهاي نیمههاي متمرکز به رشتهتغییررشته از رشته-1تبصره 
.  دهدتغییرگرایش یاتواند تغییررشته بار میدانشجو تنها یک-2تبصره 
براي دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کاردانی تغییررشته با تشخیص شوراي استان - 3تبصره 
باشد.میپذیر بار امکان2حداکثر 

ممنوع است. ناپیوستهتغییررشته در مقطع کارشناسی- 29ماده 
گیري در خصوص تغییررشته در زیر گروه آموزشی بر عهده شوراي مرکز و تصمیم- 30ماده 

باشد.تغییررشته در همان گروه آموزشی با شوراي استان، با رعایت قوانین می
باشد،دادهدستازراخودفعلیرشتهدرتحصیلادامهتواناییدانشجوکهصورتیدر-31ماده 

انجاماستانشوراينظرباتحصیلیمقطعوآموزشیگروههماندردانشجوتغییررشتهباموافقت
.باشدنمی28ماده 3تا 1بندهاي رعایتبهنیازمورد،ایندر. گرددمی

ازراخودآموزشیگروههايرشتهدرکلیهتحصیلادامهتواناییدانشجوکهصورتیدر-تبصره
صرفاً با دیگرآموزشیگروهبهآموزشیگروهیکازدانشجوتغییررشتهباموافقتباشد،دادهدست

دانشگاهخاصمواردبررسیشورايتاییدارسال مدارك و مستندات از طریق شوراي استان و با
. گرددمیانجام
الزاماً مرکز دیگربهمرکزیک دانشجو ضمن انتقال از یک نمایدیدر مواردي که ایجاب م- 32ماده 

که دانشجو شرایط انتقال و بر آننوطم،تغییررشته دهد، انتقال توام با تغییر رشته امکان پذیر است
رشته مورد نظر در چنانچه زمان صورت گیرد. مان را داشته و هر دو کار به طور همأتغییررشته تو

.دهدتغییررشته میسپسشود ودانشجو منتقل می،نباشدأمبد
دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته - 1تبصره 

شود که به تشخیص گروه شود و فقط دروسی از وي پذیرفته میسازي میجدید بررسی و معادل
(طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید اشتراك محتوایی

نباشد، در این صورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها 12و نمره هر یک از آن دروس کمتر از 
ماند.با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می
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بنا به تشخیص 10در مورد دانشجوي شاهد و ایثارگر، پذیرش دروس با حداقل نمره- 2تبصره 
. الزامی استشوراي استان

مقاطع تغییررشته از ضمنا گیرد.سطح صورت میمقاطع تحصیلی همتغییررشته در- 33ماده 
بالمانع (در گروه آموزشی و با نظر شوراي بررسی موارد خاص دانشگاه ) ترتحصیلی باالتر به پایین

واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک 20تا 12گونه دانشجویان به ازاي هر است. براي این
. شودسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وي کاسته مینیم

توانایی ادامه تحصیل در شوراي استان دانشجوي شاهد و ایثارگري که به تشخیص - 1تبصره 
اي در سایر مربوط و یا رشتهموزشیتواند به رشته دیگري در گروه آمی،رشته خود را نداشته باشد

که تغییررشته منوط به تغییر محل تحصیل باشد، با تغییررشته دهد. در صورتیموزشیهاي آگروه
.باشدمقصد ملزم به پذیرش دانشجو میمرکز ، شوراي استانتایید 

از طرف شده در مهلت اعالمدانشجویان و انتقال توأم با تغییررشته تقاضاي تغییررشته -2تبصره 
است.گیري قابل بررسی و تصمیمدانشگاه
نام در رشته تحصیلی جدید در زمان تعیین شده به منزله اقدام نکردن دانشجو به ثبت- 3تبصره 

گردد.انصراف از تغییررشته تلقی می

سازي دروسمعادل
یا دیگر مراکز ها یا قبالً در دانشگاهشدگانپذیرفتهسازي و پذیرش دروسی که معادل- 34ماده 
مجاز زیر با تایید گروه آموزشی و شوراي مرکز با رعایت شرایط،اندمقاطع تحصیلی گذراندهدیگر 
:است

در رشته جدید باشد.پذیرش و ادامه تحصیلدانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به ـ 1
یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوريرد تأیید وزارت قبلی و مدارك تحصیلی آن مومحل تحصیلـ 2

باشد.یا شوراي عالی انقالب فرهنگی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارتین ریزي قبلی مطابق برنامه مصوب شوراي عالی برنامهمحل تحصیلتحصیل دانشجو در ـ 3

باشد.دانشگاه علمی کاربرديآموزشی و درسی ریزيشوراي برنامهالذکر یا فوق
شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشیمحتواي آموزشی دروس گذراندهـ 4

اشتراك محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس کمتر از مرکز و تایید نهایی شوراي مرکز پذیرنده،
پذیرش است.نیز قابل12تا 10براي دانشجویان شاهد و ایثارگر نمرات دروس بین نباشد.12
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هــا و موسســات آمــوزش عــالی بــراي مقطــع گذرانــده شــده در دانشــگاهمعادلســازي دروس -5
ســال عــدم ســال پــس از زمــان فراغــت از تحصــیل یــا نــیم 7فعلــی پــذیرش شــده، حــداکثر تــا 

قابل پذیرش است.مراجعه، انصراف و اخراج در دوره قبلی
دیگــرمراکــز هــا یـا  قـبالً در دانشــگاه شــدگانپذیرفتـه ســازي و پـذیرش دروســی کــه  معـادل -6

هـا فاقـد اعتبـار و یـا پـذیرش قبلـی بـه هـر دلیـل کـان لـم یکـن  گردیـده،              گذرانده و مدارك آن
باشد.پذیر نمیامکان

ــادل-7 ــه از تحصــیل حســب    دروس مع ــر مرحل ــررات آموزشــی در ه ــرخالف مق ســازي شــده ب
بایسـت نسـبت بـه اخـذ مجـدد      مـی نوع درس و سـال ورود از کارنامـه دانشـجو حـذف و دانشـجو      

درس اقدام نماید.
و با تایید نهایی شوراي هاي آموزشی ذیربط سازي و پذیرفتن دروس توسط گروهمعادل- 1تبصره 

.شودپذیرنده انجام میمرکز
شود سال محسوب نمیشده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمنمرات دروس پذیرفته-2تبصره 

.دانشجو محسوب خواهد شدنمرات ولی در محاسبه میانگین کل 
سال تحصیلی از یک نیم،شده دانشجوواحد از دروس پذیرفته20تا 12به ازاي هر -3تبصره 

.شودحداکثر مدت مجاز تحصیل وي کاسته می
یرد:گهاي آموزشی هم عرض به شرح زیر صورت میسازي دروس صرفا در شیوهمعادل-4تبصره 

حضوري یا غیرحضوري.هاي حضوري، نیمهالف) واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره
حضوري یا غیرحضوريب) نیمه حضوري به نیمه

ج) غیرحضوري به غیرحضوري
و محروم از تحصیلدروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، -5تبصره 

دروس و فقطاي فنی و حرفه، دانشگاه (ترمی و پودمانی)کاربردي-هاي علمیدانشگاهآموختهدانش
آزاددولتی، هايدانشگاهآموختهدانشو محروم از تحصیلعمومی و پایه دانشجویان انصرافی، 

گردد که سازي نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوي معادل، پیاماسالمی
.نام نموده و بگذرانندواحد درسی ثبت25در دوره جدید حداقل دانشجویان

آن دسته از دانشجویانی که داراي مدرك بین مقطعی کاردانی بوده و در مقطع -6تبصره 
شوند، چنانچه واحدهاي درسی بیشتر از مقطع کاردانی گذرانده کارشناسی ناپیوسته پذیرفته می

با نظر گروه آموزشی و شوراي مرکز قابل 12واحد و نمره باشند، در صورت مطابقت سرفصل، تعداد
.سازي استمعادل

صرفاً براي دانشجویان انصرافی و اخراجی 2و 1معادلسازي دروس کاربینی ، کارورزي - 7تبصره 
کاربردي مجدداً در همان مقطع و همان رشته گرایش با سرفصل مصوب پذیرفته -هاي علمیدوره
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پذیر است. دروس مهارت مشترك با توجه به محتواي آموزشی فقط در گروه امکانشده باشند 
سازي را دارد.آموزشی مربوطه قابلیت معادل

حوزه سطح یک و سطح دودر مقاطع تحصیلی با مدرك معادل، دروس گذرانده شده -8تبصره 
دانشگاهیان بعد از بررسی دروس حوزه اسالمی باشد.سازي نمیعلمیه و فراگیر پیام نور قابل معادل

باشد.سازي میو تایید نهایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري قابل معادل
سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود، حداکثر تا ست در اولین نیمبایشوراي مرکز می-9تبصره

(یکسان و یا تعداد واحد بیشتر به دروس، تعداد واحدمحتوايپس از بررسی زمان حذف و اضافه
مقطع از، مقطع تحصیلی باال به پایینو نمرات اکتسابی و مقاطع تحصیلی (هم سطح، ازکمتر)

) و از مقطع کارشناسی پیوسته به کاردانی و کارشناسی ناپیوستهکاردانی به کارشناسی پیوسته
.سازي دروس اقدام نمایدنسبت به معادل،درصورت مطابقت

و یا 12هادرصورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو در مرکز مبداء که نمرات آن-10صره تب
.باشد، بر عهده مرکز مقصد می12شود و پذیرفتن واحدهاي با نمره کمتر ازمیباالتر است؛ پذیرفته

سوابق آموزشی اعم از قبولی و یا ردي و ) چه در مرکز مبداء و یا مقصد(تمام نمرات درسی دانشجو
دانشجوي انتقالی، عیناً درکارنامه دانشجو ثبت ونمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین 

.شودکل محسوب می
- 3متوسط -2ضعیف - 1مردود -0-ها در معیار صفر تا چهار (که نمرهدر صورتی- 11تبصره 

و نمره عالی معادل 14معادل ، نمره خوب 12عالی) ثبت شده باشد، نمره متوسط معادل -4خوب 
سازي در سایر معیارها در صورت لزوم بر مبناي ضوابطی که شوراي شود. معادلتعیین می17

گیرد.کند، صورت میآموزشی دانشگاه تدوین می

آموختگیدانش
هاي کاردانی ناپیوسته و کارشناسی دانشجویی که کلیه واحدهاي درسی یکی از دوره-35ماده 

ناپیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این مجموعه با موفقیت گذرانده باشد، با داشتن 
شود.آموخته شناخته میدر پایان دوره دانش12میانگین کل حداقل 

12دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند میانگین کل خود را به که در صورتی-تبصره
واحد از دروس 20شود تا با اخذ مجدد حداکثر ه وي فرصت داده میسال ببرساند، تنها یک نیم

برساند و 12است، میانگین کل دروس خود را به حداقل گذرانده 12دوره، که با نمره کمتر از 
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شود و در صورت صورت از تحصیل محروم میمدرك تحصیلی دوره را دریافت کند، در غیر این
ندن واحدهاي درسی از واحد استانی یا سازمان مرکزي دانشگاه تواند صرفا گواهی گذراتقاضا می

دریافت نماید.
در صورتی که دانشجوي انصرافی یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته - 36ماده 

واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با 10واحد درسی (شامل حداکثر 68حداقل 
تواند یا باالتر باشد، در این صورت می12انگین کل دروس گذرانده وي نمره قبولی گذرانده و می

مدرك دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیر اینصورت، به دانشجوي مذکور و همچنین 
به دانشجوي انصرافی یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته از سوي واحد 

ي دانشگاه فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد استانی یا سازمان مرکز
شد.

سال تحصیلی یـا دوره  آموختگی بر اساس انتخاب واحد انجام شده در هر نیمدانشتاریخ-37ماده
. سال یا دوره تابستانی خواهد بودتابستانی، پایان همان نیم

آموختگان داراي درس یا دروس معرفی به استاد تـا  قبـل از   چنانچه آخرین نمره دانش–1تبصره 
باشد) بـه آمـوزش اعـالم شـود، تـاریخ      اردیبهشت نیز مشمول این بازه می15اردیبهشت ( روز 15

تیر همان سال منظور خواهد شد و 31از این تاریخ بهمن سال قبل و پس 30آموختگی آنان دانش
باشد) به مرکـز  آبان نیز مشمول این بازه می30آبان ( روز 30چنانچه نمره دروس مربوط تا قبل از 

30شهریور و چنانچه پس از این تاریخ اعالم شود،31آموختگی آنان آموزش اعالم شود تاریخ دانش
ی منظور خواهد شد.آموختگبهمن به عنوان تاریخ دانش

زمان ثبت نمره دروس معرفـی بـه   14ماده 1-14تاریخ دانش آموختگی دانشجویان بند -1-1بند
استاد خواهد بود.

آموختگیتاریخ دانشسال/دورهنیم
بهمن30اول
تیر31دوم

شهریور31تابستان
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صدور گواهی فراغت از تحصیل تحت هر عنوان در هر بازه زمانی توسط مراکز، موسسات - 38ماده 
گواهی فراغت از تحصیل فاقد ارزش قانونی هاي مربوط به و واحدهاي استانی ممنوع بوده و کاربرگ

باشد.و اداري می
شود. اصل مدرك آموختگی توسط واحد استانی صادر میگواهینامه موقت دانش-39ماده 
.شودآموختگی توسط دانشگاه تهیه و صادر میدانش

دفترچه درج عنوان رشته، مرکز و وابستگی در گواهینامه موقت صرفاً بر اساس مصوبات-1تبصره 
پذیرش سال ورود دانشجو خواهد بود.

الزم است تعهد خدمتی و مبلغ بدهی دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان -2تبصره 
وزارت علوم، در متن گواهینامه موقت درج گردد. بدیهی است قبل از مشخص شدن و تعیین تکلیف 

ي و یا صدور دفترچه) از ارایه گواهینامه هاي دانشجویی (تسویه حساب نقدچگونگی بازپرداخت وام
آموختگان بر مبناي بایست خودداري گردد. اعتبار گواهینامه این دانشآموختگی میموقت دانش

گردد.سررسید تاریخ آخرین قسط دفترچه یا سررسید تاریخ اتمام زمان تعهد خدمتی تمدید می
گان داراي بدهی یا تعهد خدمتی منوط به آموختتحویل ریزنمرات و دانشنامه به دانش-3تبصره 

ارایه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان یا ارایه گواهی اتمام تعهد خدمتی خواهد بود.
شود.آموختگی دانشجوي مهمان توسط مرکز مبدأ تهیه میگواهینامه موقت دانش- 4تبصره
دائم توسط مرکز مقصد و نآموختگی دانشجوي مهمادر صورت تأیید کارنامه و دانش- 5تبصره

یکسان بودن گرایش تحصیلی، مرکز مبدأ نسبت به تهیه مدرك اقدام نموده و نیازي به تطبیق 
باشد.واحدهاي درسی نمی

.گرددآموختگی دانشجوي انتقالی توسط مرکز مقصد صادر میگواهینامه موقت دانش-6تبصره
بصورت فوري و خارج از زمانبندي، نسبت مراکز، موسسات و واحدهاي استانی موظفند -7تبصره

شدگان مقاطع باالتر آموختگی و صدور گواهینامه موقت براي پذیرفتهبه بررسی فرآیند دانش
تحصیلی اقدام نمایند .

سال تحصیلی دانشجویان نسبت به تکمیل مراکز آموزشی موظفند در طول آخرین نیم-8تبصره 
درج نمره آخرین درس دانشجو (حداکثر ظرف مدت دو آموختگی اقدام و به محضپرونده دانش

هفته) نسبت به ارسال پرونده به واحد استانی اقدام نمایند. 
مراکز فاقد رئیس موظف به ارسال پرونده به موسسه آموزشی متبوع بوده و موسسات - 9تبصره 

ینامه موقت آموزشی نیز موظفند حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به بررسی و امضاء اول گواه
اقدام نمایند. 

واحدهاي استانی موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به بررسی و صدور - 10تبصره 
گواهینامه موقت اقدام نمایند.
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هاي صندوق رفاه دانشجویان، بایستی فرم اعالم میزان در صورت دریافت وام از کمک-11تبصره 
امه موقت درج گردد.بدهی در پرونده ضمیمه و مبلغ وام در گواهین

آموختگان بر عهده مراکز آموزش و واحدهاي استانی حفظ و نگهداري پرونده دانش-12تبصره 
هاي ارسالی بوده و واحدهاي استانی ملزم به تهیه آرشیو الکترونیکی از فایل ارسالی مراکز یا پرونده

باشند.مدارك صادره می
آموختگان مراکز آموختگی یا دانشر شرف دانشصدور ریزنمرات جهت دانشجویان د- 13تبصره 

باشد.منحل شده به تشخیص واحد استانی بر عهده مراکز آموزش معین منتخب یا واحد استانی می
زمان از طول دوره تحصیل اعم از  هر درصورت احراز جعلی بودن مدارك یا مستندات در -13-1

پذیرش ملغی، از ادامه تحصیل محروم و از صدور پذیرش، طول دوره تحصیل یا بعد از اتمام دوره، 
هرگونه ریزنمرات، گواهینامه موقت یا دانشنامه خودداري و درصورت صدور مدرك و تاییدیه 

شود.تحصیلی احتمالی صادره، ابطال می
هاي صادره صرفاً توسط واحد استانی طبق دستورالعمل ارسالی تحویل دانشنامه- 14تبصره 

باشد.می
سال اول تحصیلی نسبت به اخذ تاییدیه تحصیلی و مراکز آموزش موظفند در نیم-15تبصره 

ریزنمرات مقطع قبل اقدام نمایند.
با ارسال تصویر گواهینامه موقت یا دانشنامه با رعایت "صدور تائیدیه تحصیلی صرفا-40ماده 

بوده و تائیدیه تحصیلی قوانین و مقررات از سوي واحدهاي استانی و سازمان مرکزي قابل اقدام 
گردد.از مرجع صادره به مرجع درخواست کننده ارسال می"صادره مستقیما

آموخته مقطع کاربردي که دانش-شدگان دانشگاه جامع علمیتاییدیه تحصیلی پذیرفته- تبصره 
به باشند صرفاً پس از صدور گواهینامه موقت/ دانشنامهکاردانی، کارشناسی این دانشگاه نیز می

انضمام تصویر برابر اصل آن از طریق مکاتبه فی مابین دو مرکز آموزشی مطابق الگوي اعالمی 
گردد.صورت پذیرفته و رونوشت تاییدیه تحصیلی صادره به واحد استانی مربوطه ارسال می

صدور و امضاء گواهینامه موقت، ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی به منزله بررسی دقیق و - 41ماده 
هاي آموزشی اعم از صحت سرفصل دروس، سوابق بیق و تائید رعایت کلیه قوانین و دستورالعملتط

وظیفه، مدرك مقطع تحصیلی قبل و تائیدیه آن، فهرست تحصیلی، سوابق هویتی، وضعیت نظام
سازمان سنجش، رفع مغایرت، مجوزهاي حاصله از شوراهاي بررسی موارد خاص یا آموزشی، 

نیاز انتقاالت، نمرات ثبت شده، بررسی تعهد خدمتی، وام صندوق رفاه، رعایت پیشانضباطی، نقل و 
آموختگی، نیاز، وضعیت مالی، ثبت نام مرکز و رشته براساس دفترچه پذیرش، تاریخ دانشو هم

باشد.بروزرسانی و اعمال تغییرات در سامانه آموزشی دانشگاه و غیره می
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نامه آموزشی آیینبر اساس نظام آموزشی مهارت و فناوري و برايمجموعهاین -42ماده 
کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به  تحصیلی هاي دوره

شوراي آموزشی دانشگاه 03/07/1397در جلسه  مورخ تهیه و 01/03/97مورخ 43069/2شماره 
به تایید دفتر 29/05/99مورخ 96257تحت نامه شماره مورخ و مطرحتبصره 151ماده و 42با 

براي دانشجویان ورودي نیمسال ریزي آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري رسیده و برنامه
براي دانشجویان ورودي ماقبل در االجراست.و پس از آن الزم1399-1400اول سال تحصیلی 

و یا منوط به اینکه خللی در روند تحصیل دانشجو ایجاد صورت موافقت شوراي آموزشی دانشگاه
برداري نمود.توان از مفاد این مجموعه از زمان ابالغ بهرهننماید می

باشد.مفاد این مجموعه اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه میضمنا مرجع تفسیر 


