
  93 ي خالصه آيين نامه آموزش

بدون گذراندن دوره دوره تحصيلي كه پس از دوره متوسط آغاز ميشود و شامل دانش آموختگاني است كه : دوره كارداني پيوسته

واحددرسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارداني  68وارد دوره كارداني شده  و حداقل با گذراندن  دانشگاهي پيش

  .منتهي ميشود

 با گذراندن دوره پيشدوره تحصيلي كه پس از دوره متوسط آغاز ميشود و شامل دانش آموختگاني است كه : دوره كارداني ناپيوسته

واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارداني منتهي  68ه  و حداقل با گذراندن وارد دوره كارداني شد دانشگاهي

  .ميشود

ه درسي طبق برنام واحد  130حداقل با گذراندن دوره تحصيلي كه پس از دوره متوسط آغاز ميشود و : دوره كارشناسي پيوسته 

  .منتهي ميشوددرسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي 

 واحد 68حداقل با گذراندن آغاز ميشود و ) پيوسته و ناپيوسته (دوره تحصيلي كه پس از دوره كارداني : ارشناسي ناپيوسته دوره ك

  .درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي ناپيوسته منتهي ميشود

  :نحوه اجراي دوره 

حداكثر واحد مجاز انتخابي در .درسي را انتخاب كند واحد 20و حداكثر  12حداقل دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است :  7ماده 

  . درسي است  واحد 6دوره تابستاني 

باشد ، در اينصورت دانشجو با تاييد گروه آموزشي در نيمسال تحصيل  17اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيمسال حداقل : 1تبصره

  .ند واحد درسي اخذ ك 24بعد ميتواند حداكثر تا 

ميانگين واحد درسي باقي داشته باشد ، بشرطي كه   24چنانچه دانشجو در نيمسال آخهر براي دانش آموختگي ، حداكثر  : 2تبصره 

  .واحد درسي اخذ نمايد 24باشد ، ميتواند  10معدل كل وي باالي 

دانش آموخته شود ، با تاييد گروه آموزشي ، ميتواند  واحد درسي 8گذراندن حداكثر در شرايط خاص كه دانشجو با  : 3تبصره

  .اخذ نمايدتابستان واحدهاي مذكور را در 

  .اين ماده استفاده كند  3و  2دانشجو همزمان نميتواند از مفاد تبصره  : 4تبصره 

آموزشي ، بنابه داليلي موجه و در صورتي كه واحدهاي انتخابي با باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص گروه :  5تبصره 

درسي برسد در اينصورت اين نيمسال بعنوان نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب   واحد 12كمتر از خارج از اراده دانشجو به 

بعبارت ديگر ، در شرايط (بي تاثير است ) همين ماده 1موضوع تبصره ( ميشود ، اما در مشروط شدن يا ممتاز شدن دانشجو 

  )باال شدممتاز محسوب نميشود  17شد مشروط نيست و اگر  12ذكور،اگر ميانگين دانشجو كمتر از م

داشته باشد، با تاييد گروه  حداكثر دو درس نظريدر صورتيكه دانشجودر آخرين نميسال تحصيلي براي  دانش آموختگي : 8ماده 

ميتواند دروس را بصورت معرفي به استاد در آن ) 7ماده  3و  2موضوع تبصره هاي (آموزشي وبا رعايت سقف واحدهاي آن نيمسال 

  .راندنيمسال  يا دوره تابستان بگذ



نكند اما دوره عملي درس فوق را گذرانده  را اخذ كرده ولي نمره قبولي كسب  نظري_درس عملي چنانچه دانشجويي قبال يك  :تبصره 

  .درس را  بصورت معرفي به استاد اخذ نمايد باشد ، ميتواند با رعايت مفاد اين ماده ، بخش نظري آن

  .آموزش رايگان براي هر دانشجو،در هر دوره تحصيلي صرف يكبار و در يك رشته تحصيلي امكان پذير است : 11ماده 

اب دانشجوي مشمول آموزش رايگان در دانشگاههاي دولتي ، در صورت خذف يا عدم كسب نمره قبولي در هر درس ، براي انتخ :12ماده 

به هيات امناي .مجدد آن درس ، در صورتي كه سنوات تحصيلي دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزينه مربوط طبق مص

  .دانشگاه مي باشد 

) ترم بجز ترم تابستان 5يعني (و كارشناسي ناپيوسته دو سال ) اعم از پيوسته و ناپيوسته(مدت تحصيل در دوره هاي كارداني  :  15ماده 

  .است ) ترم بجز ترم تابستان  8يعني ( هار سال كارشناسي پيوسته و چ

حداكثر يك نيمسال براي دوره هاي كارداني و دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه،  : 1تبصره 

چنانچه دانشجو . را افزايش دهد لكارشناسي ناپيوسته و حداكثر دو نميسال براي دوره كارشناسي پيوسته ، مدت مجاز تحصي

  .خواهد شد از ادامه تحصيل محرومدر اين مدت دانش آموخته نشود 

  .دريافت مي شود  مشمول آموزش رايگانهزينه افزايش سنوات تحصيلي تعرفه مصوب هيات امناء دانشگاه از دانشجويان : 2تبصره 

  .  مي باشد 10حداقل نمره قبولي در هر درس:  18ماده 

دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند چنانچه در نيمسال هاي بعدي ، درس يا دروس :  1تبصره 

ين مذكور را با نمره قبولي بگذراند ، نمره يا تمام نمره هاي  مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو ، فقط ثبت وباقي مي ماند، اما ا

  .ه ميانگين كل دوره بي اثر و صرفا آخرين  نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بودنمره ها در محاسب

صرفا براي محاسبه ميانگين كل دوره تحصيلي در هنگام دانش آموختگي مي باشد و ، 1گذراندن دروس با استفاده از تبصره :2تبصره 

  .يكندمشروطي دانشجو در نيمسالهاي قبل را خنثي نم

  .تسهيالت اين ماده شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته انظباطي ، نمره مردودي دريافت مي كنند ، نميشود:  3تبصره 

باشد ، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي ميشود در  12هر نيمسال تحصيلي كمتر از چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در :  19ماده 

  .واحددرسي را انتخاب كند  14نيمسال بعدي حداكثر ميتواند تا 

دوره كارشناسي پيوسته سه نيمسال اعم و در  در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته دو نيمسالچنانچه دانشجويي  : تبصره 

  . ز تحصيل محروم ميشوداز متوالي يا متناوب  مشروط شده باشد ، ا

و در دوره  دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته ، يك نيمسالدانشجو ميتواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل ، در :  20ماده 

  .استفاده كند  اسي پيوسته حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيليكارشن

  .نوات تحصيلي است مدت مجاز زايمان،دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در س: 1تبصره 

مدت مجاز مرخصي پزشكي ،در صورت تاييد پزشك معتمد دانشگاه و شوراي آموزشي ، حداكثر دو نميسال تحصيلي و بدون :  2تبصره 

  .احتساب در سنوات تحصيلي است 



تحصيلي و بدون احتساب  حداكثر تا دونيمسال...) مانند ماموريت همسر يا والدين و (بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي  : 3تبصره 

  .در سنوات مجاز ، در اختيار شوراي آموزشي دانشگاه است 

  .ثبت نام نكردن دانشجو در هر نيمسال تحصيلي ،انصراف از تحصيل محسوب مي شود:  21ماده 

  .تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است :تبصره 

دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل ، بايد درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت كتبي به ادره آموزش دانشگاه تسليم  : 22ماده 

در خواست ، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد در غير اينصورت ،  تا دو ماه از تاريخ ارائهو  فقط براي يك باردانشجو مجاز است . كند

  .پس از انقضاي اين مهلت ، حكم انصراف از تحصيل وي صادر ميشود 

دانشجوي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير ميتواند از يك رشته يا گرايش به رشته يا گرايش ديگر :  23ماده 

  :تغيير رشته يا گرايش دهد  در همان دانشگاه

  وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه ) الف 

  موافقت گروه آموزشي مبدا و مقصد و با تاييد شوراي آموزشي دانشگاه )ب

آن رشته يا  كمتر نبودن نمره هاي اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذي ربط از نمره آخرين فرد پذيرفته شده در) ج 

  گرايش در دانشگاه و در سال پذيرش با تاييد سازمان سنجش آموزش كشور 

  امكان ادامه تحصيل دانشجو در رشته يا گرايش جديد در سنوات مجاز باقي مانده ) د

  .هددانشجو صرفا در هردوره تحصيلي براي يك بار ميتواند با رعايت شرايط اين ماده، تغيير رشته يا گرايش د :تبصره 

تغييررشته از دوره هاي پايين به دوره هاي باالتر ، از غير دولتي به دولتي ، از شبانه به روزانه ، از غيرحضوري به  : 24ماده 

   .نيمه حضوري و حضوري ممنوع است ولي برعكس آن مجاز است

ه هايي كه پذيرش در آنها از طريق آزمون تغييررشته دانشجويي كه پذيرش وي در دوره از طريق بدون آزمون مي باشد به رشت :تبصره 

  .سراسري گرفته باشد ، ممنوع است

امكان  23تغييررشته در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع است ، اما تغييرگرايش با داشتن شرايط و ضوابط ذكر شده در ماده :  25ماده 

  .پذير است 

و يا كسب موافقت دانشگاههاي مبدا و  )25،26،27،28موضوع مواد ( انتقال توام با تغيير رشته يا گرايش درصورت احراز شرايط  : 27ماد

  .مقصد فقط براي يكبار امكان پذير است 

انشگاه معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو براساس دستورالعمل اجرايي مصوب شوراي آموزشي د: 28ماده 

  .امكان پذير است 

  .واحد از دروس معادل سازي شده ، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته ميشود  20تا  12به ازاي هر  : 1تبصره 

  :معادل سازي دروس صرفا در شيوه هاي آموزشي هم عرض زير صورت مي گيرد : 2تبصره 



  يا غيرحضوريحضوري ، نيمه حضوري  واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره هاي)الف

  نيمه حضوري به نيمه حضوري و غيرحضوري)ب

  غيرحضوري به غير حضوري)ج

در پايان دوره  12براي هر دوره كارداني ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته داشتن ميانگين كل حداقل مالك دانش آموختگي :  29ماده 

  .است 

با رعايت سقف مجاز   تنها يك نيمسالباشد  12از گذراندن تمام واحدهاي درسي كمتر از چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس : تبصره 

، ميانگين ا گذرانده است  12واحد از درسهايي كه با نمره كمتر از  20با اخذ حداكثر سنوات تحصيلي به وي فرصت داده ميشود تا 

  .مي شودبرساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند در غير اينصورت از تحصيل محروم  12دورس اخذ ده خود را به حداقل 

 10شامل حداكثر ( واحد درسي  68در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته حداقل  : 30ماده 

يا باالتر باشد، در  12را با نمره قبولي گذرانده و ميانگين كل دروس گذرانده وي )قي از ساير دروس دورهواحد دورس عمومي و ماب

جوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره ددر غير اينصورت ، به دانش. اينصورت ميتواند مدرك دوره كارداني همان رشته را دريافت كند 

  .ي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شدكارداني و كارشناسي ناپيوسته ، فقط گواه

صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته  بيش از واحدهاي مورد نياز دوره كارداني را با   : 1تبصره 

ارداني قرا ميدهد كه ميانگين كل نمره قبولي گذرانده باشد در اينصورت دانشگاه دروسي را مالك ميانگين كل براي صدور مدرك ك

  .يا باالتر شود 12دانشجو در آن دروس ، 

و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه  حسب تقاضاي دانشجو صدور مدرك كارداني:  2تبصره 

  .محل تحصيل دانشجو انجام مي شود 

 .خرين نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه استتاريخ دانش آموختگي ، زمان ثبت آ : 31ماده 

 


