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 نحوه ورود به دانشگاه :بخش اول
  تعاریـف:فصل اول

ش آموزش کشور در دوره های         سراسری سازمان سنج      نحوه ورود به دانشگاه از طریق آزمون          :فصل دوم 
 کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، تحصیلی کاردانی

 نحوه ورود به دانشگاه از طریق آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی سازمان سنجش آموزش کشور در     :فصل سوم 
 دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته

 های فراگیر کارشناسی  طریق دوره نحوه ورود به دانشگاه از:فصل چهارم

  ارشد های فراگیر  کارشناسی  نحوه ورود به دانشگاه از طریق دوره:فصل پنجم

 (.Ph.D) نحوه ورود به دانشگاه از طریق دوره فراگیر دکترای تخصصی :فصل ششم

  سایر شرایط و مقررات مربوط به دانشپذ یران:فصل هفتم

 ومی پذیرش سایر شرایط و مقررات عم:فصل هشتم

 دوره های کاردانی و کارشناسی :بخش دوم

 شرایط ورود و ثبت نام: فصل اول

 نظام آموزشی: فصل دوم

 واحدهای درسی و طول مدت تحصیل: فصل سوم

 حضور و غیاب: فصل چهارم

 حذف واضافه: فصل پنجم

 ارزیابی پیشرفت تحصیلی: فصل ششم

 مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل: فصل هفتم

 انتقال:  هشتمفصل

 مهمان: فصل نهم

 تغییر رشته: فصل دهم

 پذیرش واحدهای درسی: فصل یازدهم

  فراغت از تحصیل: فصل دوازدهم
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 فصل اول

 تعاریف

 .با، به شرح زیر است رود، به ترتیب حروف الف نامه به کار می تعریف برخی اصطالحات که در این آیین : 1مادۀ 

این آزمون  . شود  سطح علمی داوطلبان ورود به دانشگاه برگزار می         آزمونی که به منظور تعیین     :آزمون اختصاصی   
 . کند جنبه رقابتی ندارد و تنها میزان معلومات داوطلبان ورود به دانشگاه را در زمینه مورد تقاضا ارزیابی می

دانشگاه آزمونی که در پایان هر نیمسال تحصیلی یا ترم تابستان برای هر عنوان درس توسط                   : آزمون پایان ترم    
 .شود برگزار می

آزمونی که توسط دانشگاه در دوره دکترای تخصصی و در صورت لزوم پس از موفقیت در آزمون                   : آزمون جامع 
ضمنا دانشگاه در پایان    . شود ها در حداقل چهار زمینه درسی مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو برگزار می             کلیه درس 

 . برون مرزی نیز از دانشجویان آزمون جامع به عمل می آورددوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز

المللی مورد تایید     های بین  آزمونی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا موسسه             : آزمون زبان خارجی   
 .شود دانشگاه در یکی از زبان های خارجی برگزار می

های آموزش عالی برای     ها و مؤسسه   ه انشگامنظور گزینش علمی داوطلبان ورود به د       آزمونی که به  : آزمون سراسری 
کارشناسی ناپیوسته یا کارشناسی ارشد   ، ارشد پیوسته  کارشناسی، ورودبه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی     

 .شود می کشور برگزار آموزش سنجش ناپیوسته توسط سازمان

 .شود ان برای هر عنوان درس برگزار میآزمونی که در اواسط هر نیمسال تحصیلی یا ترم تابست:  آزمون میان ترم 

 یک بخش اداری در یک مرکز یا در یک واحد که به انجام امور آموزشی مربوط به دانشپذیران و                         :ادارۀ آموزش   
 .پردازد آوری نمرات و اعالم نتایج می ها، جمع نام، انتخاب واحد درسی، انجام آزمون دانشجویان از قبیل ثبت

 و مدرس مدعو که مسوولیت تدریس و ادارۀ کالس رفع اشکال گروهی یا جلسه رفع                      عضو، عضو مدعو    :استاد  
 .اشکال فردی را در یک درس، به صورت نظری، عملی،  کارآموزی یا دیگر موارد، برعهده دارد

 عضو یا عضو مدعوی که مسوولیت هدایت و راهنمایی دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی،                        :استاد راهنما 
نامه و یا رساله، طبق مقررات و ضوابط            شد یا دکترای تخصصی را در زمان انجام پروژه، پایان             کارشناسی ار 

 .مربوط، بر عهده دارد

 عضو یا عضو مدعوی که در کنار استاد راهنما مسوولیت مشاورۀ دانشجوی دورۀ کارشناسی ارشد                  :استاد مشاور 
در صورت لزوم   . طبق مقررات و ضوابط، برعهده دارد      نامه یا رساله،     یا دکترای تخصصی را در زمان انجام پایان        

 .توان از متخصص دارای مدرک دکترای تخصصی نیز به عنوان استاد مشاور استفاده کرد می
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خود، حاصل فعالیت پژوهشی دانشجوی دورۀ کارشناسی ارشد در موضوع مربوط به رشتۀ تحصیلی                : نامه   پایان
نامه  زیر نظر استاد راهنما و با کمک استاد مشاور و با تایید شورای تحصیالت تکمیلی منطقه، که در قالب پایان                          

 .شود تدوین و دفاع می

حاصل فعالیت پژوهشی دانشجوی دورۀ کارشناسی در موضوع مربوط به رشتۀ تحصیلی خود، زیر نظر                  : پروژه  
 .شود ن و ارائه میاستاد راهنما، که در قالب پروژه تدوی

 .هر نیمسال تحصیلی که دانشجو در طول دوره تحصیل خود در آن ثبت نام کند یک ترم محسوب می شود: ترم

که بعد از نیمسال    ) معموالً مشتمل بر هشت هفته آموزش و یک هفته آزمون          (بخشی از سال تحصیلی     : ترم تابستان 
 .شود بهارهر سال تحصیلی در فصل تابستان برگزار می

. کند های فراگیر را دارد و در موعد مقرر نسبت به ثبت نام اقدام می فرد داوطلبی که شرایط ورود به دوره: دانشپذیر  
 .شود مند نمی دانشپذیر دانشجو نیست و از مزایای دانشجویی بهره

 گذراندن تعدادی   دانشگاه به منظور  )آموزش عالی غیر رسمی   (های آزاد     فرد داوطلبی که در دوره      :دانشپذیر آزاد   
کند، و در    واحد درسی در یک رشتۀ تحصیلی ثبت نام و در پایان هر نیمسال تحصیلی کارنامۀ تحصیلی دریافت می                   

 .پایان دوره گواهینامه پایان دوره آموزش عالی غیر رسمی دریافت می کند

، شناسی ارشد پیوسته    فرد داوطلبی که در دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کار                   :دانشجو  
های فراگیر و در مقطع تحصیلی دکترای تخصصی         های سراسری یا دوره    کارشناسی ارشد ناپیوسته از طریق آزمون     

شود و در پایان هر نیمسال تحصیلی کارنامه          های فراگیر پذیرفته می    های تخصصی همراه با دوره     از طریق آزمون  
ن دوره بر حسب مورد مدرک تحصیلی، گواهینامه و یا کارنامه             تحصیلی و در صورت واجد شرایط بودن در پایا          

 .گیرد پایان تحصیالت می

های آموزش عالی غیر      فرد داوطلبی که در گذشته از طریق آزمون سراسری اختصاصی در دوره            :دانشجوی معادل   
گواهینامه گذراندن  شده و در پایان کارنامۀ تحصیلی و در صورت واجد شرایط بودن بر حسب مورد                 رسمی پذیرفته   

 .شود  می برای او صادر ) معادل(واحدهای درسی یا گواهینامۀ پایان دوره آموزش عالی غیر رسمی 

 .کند  بخشی از دانشگاه که در مجموعۀ خاصی از علوم فعالیت می:دانشکده 

هاست که از    ش آن نور شامل سازمان مرکزی، مناطق، مراکز و واحدهای آموزشی تحت پوش            دانشگاه پیام  :دانشگاه  
هر یک از سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش          . شود نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک دانشگاه محسوب می           

 .عالی در این آیین نامه دیگر دانشگاه نامیده می شود

های تحصیلی کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی،             مدرک تحصیلی رسمی که در پایان دوره                 :دانشنامه   
 .شود های رسمی دانشگاه اعطا می آموختگان دوره ارشد یا دکترای تخصصی به دانش یکارشناس

 . فرد عالقمندی که واجد شرایط ورود به دانشگاه است:داوطلب 
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 ضوابط   عبارت است از یک عنوان دانشگاهی که وسیله دانشگاه به دانشجویی که یک دوره تحصیلی را طبق                    :درجه
 .این آیین نامه کامل می کند اعطا می شود

. شود ها به صدور مدرک تحصیلی در یک رشتۀ تحصیلی خاص منجر می              که گذراندن آن     یک مجموعه درس   :دوره  
 .شود به دوره مقطع تحصیلی نیز گفته می

 در پایان هر نیمسال تحصیلی پذیرد و دانشپذیر  واحد درسی دانشپذیر آزاد می 30ای که حداکثر در       دوره :دوره آزاد   
 .شود گیرد، و در پایان دوره گواهینامه برای وی صادر می کارنامه می

ای که داوطلبان ورود به آن دارای مدرک دیپلم متوسطه نظام قدیم یا مدرک پیش دانشگاهی یا                     دوره :دوره رسمی   
 .شوند شگاه پذیرفته میهای فراگیر در دان باالتر می باشند و از طریق آزمون سراسری یا دوره

اند و در پایان     شده ای که داوطلبان ورود به آن از طریق آزمون سراسری اختصاصی پذیرفته                  دوره :دوره معادل 
شدگان، در صورت احراز شرایط الزم گواهینامه پایان دوره آموزش عالی غیر رسمی با درجه                تحصیل برای پذیرفته  

 . شود معادل کارشناسی یا کاردانی صادر می

ای که داوطلبان ورود به آن دارای مدرک دیپلم متوسطه نظام قدیم یا  مدرک                         دوره :دوره فراگیر کارشناسی   
دانشگاهی نظام جدید، و یا باالتر هستند و برای مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته یا کارشناسی                      پیش

 قبولی در آزمون اختصاصی، با رعایت سایر         رسمی بدون شرکت در آزمون سراسری، و در صورت لزوم پس از             
 . شوند ضوابط به عنوان دانشپذیر در آن پذیرفته می

 یا  12ای که داوطلبان ورود به آن دارای مدرک کارشناسی، با میانگین حداقل                دوره :دوره فراگیر کارشناسی ارشد   
 و در صورت لزوم پس از قبولی در    باالتر هستند، و برای مقطع کارشناسی ارشد، بدون شرکت در آزمون سراسری،           
 .شوند آزمون  اختصاصی، با رعایت سایر ضوابط به عنوان دانشپذیر در آن پذیرفته می

 حاصل فعالیت پژوهشی دانشجوی دورۀ دکترای تخصصی در موضوع مربوط به رشتۀ تحصیلی خود زیر                 :رساله  
 .شود  مرکزی، که در قالب رساله تدوین و دفاع مینظر استاد راهنما و با کمک استادان مشاور و با تایید سازمان

های فرعی علوم، فنون، ادبیات و هنر که از لحاظ موضوع کامالً مشخص و از دیگر                     یکی از شاخه   :رشته تحصیلی 
های مشترک در دو رشتۀ تحصیلی متفاوت         درس. انجامد ها متمایز است و حداقل به یک کارایی مشخص می            شاخه

 .کل واحدها در هر یک از دو رشته تحصیلی تجاوز کند درصد 30نباید از 

های ستادی در     های آموزشی و مدیریت      ها، گروه  ها، دانشکده   مجموعۀ حوزه ریاست، معاونت      :سازمان مرکزی 
ها و   نامه ریزی، نظارت و ارزیابی و تهیه مواد آموزشی و آیین                دانشگاه است که وظیفۀ سیاستگذاری، برنامه        

ختلف و انجام وظائف مرتبط با امور آموزشی، اداری، پژوهشی، عمرانی، مالی و سایر وظایف                   های م  دستورالعمل
 .ستادی را بر عهده دارد

 . مدتی که شامل دو نیمسال تحصیلی پاییز و بهار و ترم تابستان است:سال تحصیلی

به دانشگاه، در یک رشتۀ حداکثر مدت مجاز تحصیل که در آن دانشجو یا دانشجوی معادل، پس از ورود : طول دوره 
 .شود می) التحصیل فارغ(دانش آموخته  کند و در آن رشته  خاص تحصیل می
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 .شود نور گفته می  آزمایشی یا پیمانی شاغل در دانشگاه پیام- قطعی، رسمی- به اعضای هیات علمی رسمی:عضو 

ها و مراکز علمی و پژوهشی که عضویت هیات علمی آنان به تایید              به اعضای هیات علمی سایر دانشگاه     : عضو مدعو 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد و در         های ممیزه دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا           یکی از هیات  
 .شود کنند، گفته می نور تدریس می دانشگاه پیام

شود که به صورت پاره وقت با        ای گفته می   به عضو مدعو، عضو بازنشسته و عضو مدعو بازنشسته        : عضو وابسته 
 .کند های آموزشی نیز شرکت می دانشگاه همکاری مستمر دارد و در جلسات گروه

 معادل یا دانشجوی     های گرفته شده که بر حسب مورد به دانشپذیر آزاد، دانشجوی دورۀ             ریز نمرات درس   :ارنامه  ک
 .شود دورۀ رسمی در پایان نیمسال تحصیلی یا در پایان دوره داده می

 .شود شود گرایش نامیده می    های یک رشته تحصیلی که به یک تخصص مربوط می             هر یک از زیر شاخه      :گرایش  
 درصد کل واحدهای رشته تحصیلی مربوط کمتر و از     7ها در دو گرایش از یک رشته تحصیلی نباید از            اختالف درس 

 . درصد کل واحدهای آن رشته تحصیلی بیشتر باشد30

یکی از گروه های آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون سراسری دانشگاه ها و                    : گروه آزمایشی 
 .ت که داوطلبان را بر حسب رشته انتخابی به گروه های خاص تقسیم می کندموسسات آموزش عالی اس

 .کند  بخشی از دانشکده که در یک رشتۀ خاص یا چند رشتۀ متجانس فعالیت می:گروه آموزشی 

شود و مطالب به موازات عرض        نوعی ارزشیابی تحصیلی است که مدرک تحصیلی تلقی نمی            گواهینامه :گواهینامه  
 .شود شود و در پایان دوره تحصیالت به عنوان یک ارزشیابی غیررسمی به دانشجو اعطا می  نوشته میگواهینامه

که عضو ) ای حرفه( دارندگان مدرک تحصیلی دکترای تخصصی یا کارشناسی ارشد یا دکترای عمومی :مدرس مدعو   
 تنها در دوره های تحصیلی       یا عضو مدعو نیستند ولی بر حسب ارزش مدرک تحصیلی مورد تایید، در دانشگاه                   

 .کنند کاردانی یا کارشناسی تدریس می

های  شود و در پایان دوره     ارزشنامه رسمی تحصیلی است که مطالب در امتداد طول آن نوشته می            : مدرک تحصیلی 
 .شود رسمی تحصیلی به دانشجو اعطا می

هر مرکز  . کند ف را زیر نظر منطقه اجرا می      های مختل  های آموزشی در دوره     بخشی از دانشگاه است که برنامه      :مرکز  
 .تواند یک یا چند واحد را تحت پوشش داشته باشد می

های مختلف را زیر نظر سازمان مرکزی اجرا         های آموزشی در دوره    بخشی از دانشگاه که برنامه    : مرزی   مرکز برون 
 .ذیردپ کند و از  میان ایرانیان مقیم خارج و خارجیان عالقمند، دانشجو می می

 .منطقه وظیفه ستادی دارد.  بخشی از دانشگاه که چند مرکز را در یک یا چند استان تحت پوشش دارد:منطقه 

 های  مقطع. گذراند های تحصیالت عالی که دانشجو آن را طی یک دورۀ تحصیلی می  هر یک از بخش:مقطع تحصیلی
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، )ای مشتمل بر  دکترای حرفه    (ارشد پیوسته     کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی    تحصیلی شامل کاردانی،  
 .شود به مقطع تحصیلی دوره نیز گفته می. کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی است

ماه که از بهمن    ) معموالً مشتمل بر شانزده هفته آموزش و دو هفته آزمون          ( بخشی از سال تحصیلی      :نیمسال بهار   
 .شود و تا تیر ماه ادامه دارد آغاز می

که از مهرماه   ) معموالً مشتمل بر شانزده هفته آموزش و دو هفته آزمون          ( بخشی از سال تحصیلی       :نیمسال پاییز   
 .شود و تا بهمن ماه ادامه دارد آغاز می

 .دهد رکز انجام میهای مختلف را زیر نظر یک م های آموزشی در دوره  بخشی از دانشگاه که برنامه:واحد 

 



    
         جمهوری اسالمی ایران

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 
 

                                                                                                                                                                                                                              )9( 
 

 
 

 فصل دوم

 

  سراسری سازمان سنجش آموزش کشور نحوه ورود به دانشگاه از طریق آزمون

 کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، در دوره های تحصیلی کاردانی
 

کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد      ، های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته      داوطلب ادامه تحصیل در دوره       :2ماده  
 :باید حائز شرایط ذیل باشد)  ای مشتمل بر  دکترای حرفه(پیوسته 

 .شرایط و مقررات وظیفه عمومی را احراز کند، در صورت مشمول بودن -1

می مورد تایید وزارت آموزش و      مدرک تحصیلی دیپلم یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی و باالتر دوره های رس               -2
 .پرورش را دارا باشد

 در دوره های     12بدون توجه به نوع دیپلم و یا مدرک پیش دانشگاهی یا مدرک کاردانی با میانگین کل حداقل                         -3
های تحصیلی دانشگاه ، یکی از سه گروه آزمایشی علوم             رسمی و تنها براساس میزان عالقمندی خود به رشته          

 .های خارجی را انتخاب کند م تجربی و علوم انسانی و یا گروه آزمایشی هنر و زبانریاضی و فنی، علو

مرکز یا واحد محل تحصیل     ) با توجه به حکم اشتغال    ( با توجه به شهرستان محل اقامت یا شهرستان محل خدمت            -4
 .شود، انتخاب کند های تحصیلی که توسط دانشگاه اعالم می خود را براساس جدول مراکز ورشته

 .در آزمون ورودی پذیرفته شود -5

های آزمون ریاضی یا ریاضی فیزیک، طبیعی یا علوم تجربی، علوم                هر داوطلب آزمون سراسری در گروه       : تبصره
های آزمون  این      های تحصیلی گروه   های خارجی، عالقمند ورود به دانشگاه، منحصراً در رشته            انسانی، هنر و زبان    

 .شود سری براساس ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته میدانشگاه هم نام گروه آزمون سرا
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 فصل سوم

 نحوه ورود به دانشگاه از طریق آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی سازمان سنجش آموزش کشور

 در دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 :کارشناسی ارشد ناپیوسته باید حائز شرایط ذیل باشد داوطلب ادامه تحصیل در دوره های :3ماده 

 . شرایط و مقررات وظیفه عمومی را احراز کند، در صورت مشمول بودن -1

دانشنامه دوره کارشناسی یا باالتر مورد تایید یکی از دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و                    -2
 .آموزش پزشکی را دارا باشد

 رشته تحصیلی که به تشخیص مراجع ذیربط متناسب با مدرک تحصیلی قبلی خود باشد                در آزمون ورودی یک    -3
 .نام و شرکت کند ثبت

 .در آزمون ورودی پذیرفته شود -4

 .ها مطلقاً فاقد اعتبار است  مدارک تحصیلی معادل کارشناسی یا کارشناسی ناپیوسته برای ورود به این دوره:1تبصره

های علوم انسانی    تواند در آزمون ورودی هر یک از رشته        شته تحصیلی قبلی خود می    داوطلب بدون توجه به ر    : 2تبصره
ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در صورت لزوم منوط به گذراندن واحدهای جبرانی                  . نام و شرکت کند     ثبت
 .است

اسی در هر رشته     سطح سواالت آزمون حسب مورد در حد دانش و تجربیات دانش آموختگان دوره کارشن                 :3تبصره
 .های مصوب است تحصیلی مطابق سرفصل برنامه

باشد،  ها به صورت تشریحی می     های تحصیلی که آزمون ورودی در برخی از درس          برای آن دسته از رشته     :4تبصره
شود و منحصراً داوطلبانی حق شرکت در آزمون تشریحی را دارند که در آزمون                 این آزمون در دو مرحله برگزار می       

 .ی رشته مربوط شرکت و حدنصاب نمره علمی را کسب کرده باشندتست

باشد،  های آزمون ورودی می    های تحصیلی که مصاحبه به عنوان یک درس از درس           برای آن دسته از رشته     :5تبصره
توانند در مصاحبه شرکت کنند که ضمن شرکت در آزمون دیگر درس های رشته تحصیلی                      منحصراً داوطلبانی می  

 .دنصاب نمره علمی را کسب کرده باشندمربوط، ح
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اند و دارای     کلیه دانش آموختگانی که دوره کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی خود را به پایان رسانیده                  :6تبصره
ته دانش آموختگی   توانند برای شرکت دررشته تحصیلی دیگری به جز رش         باشند می  کارت پایان خدمت یامعافیت دایم می     

 .نام و شرکت کنند در آزمون ورودی ثبت

های تحصیلی از بین داوطلبانی که حدنصاب نمره علمی الزم را براساس                 گزینش نهایی در هر یک از رشته         :7تبصره
میانگین کل دوره کارشناسی با اثر مثبت       % 20نمره آزمون کتبی و     % 80مواد آزمون ورودی احراز کرده باشند براساس        

 .شود انجام می
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 فصل چهارم
 های فراگیر کارشناسی نحوه ورود به دانشگاه از طریق دوره

به منظور کمک به همگانی کردن آموزش عالی در مقطع کارشناسی و دسترسی بیشتر افراد مستعد به آموزش                    -4ماده  
ه و تامین بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز و پاسخگویی بیشتر            عالی، کمک به ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامع        

های آموزشی در قالب نظام آموزش باز و از راه دور،            به تقاضای روزافزون داوطلبان تحصیالت عالی و توسعه برنامه        
شجو های فراگیر کارشناسی برای مقطع تحصیلی کارشناسی در داخل و خارج از کشور دان                   دانشگاه از طریق دوره    

 .پذیرد می

 :ها باید حائز شرایط ذیل باشند داوطلبان ادامه تحصیل از طریق این دوره

دانشگاهی نظام جدید مورد تایید وزارت آموزش و          هر داوطلب دارای دیپلم متوسطه نظام قدیم یا مدرک پیش            -1
و در  ) گروه دو (و طبیعی یا علوم تجربی      ) گروه یک (های تحصیلی ریاضی یا ریاضی فیزیک        پرورش در رشته  

 مورد  12و یا داوطلب دارای مدرک کاردانی رسمی با میانگین کل حداقل             ) گروه سه (های تحصیلی    سایر رشته 
مجاز به شرکت   ) همانند گروه سه  (تایید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی             

 .باشد های فراگیر کارشناسی می در دوره

دانشگاهی، یا مدرک کاردانی رسمی      رایط ، بدون توجه به نوع دیپلم متوسطه یا مدرک پیش           هرداوطلب واجد ش   -2
 .های تحصیلی اعالم شده توسط دانشگاه را انتخاب کند تواند تنها یکی از رشته می

 واحد  8 واحد درسی مشتمل بر      16 الی   14هر داوطلب واجد شرایط موظف است در اولین نیمسال تحصیلی در              -3
 واحد درس اختصاصی مرتبط با رشته تحصیلی مورد انتخاب خود که توسط دانشگاه               8 الی   6 و   درس عمومی 

 .شود و در این صورت دانشپذیر نامیده می، نام کند شود ثبت تعیین و ارائه می

اند یا این دوره را        دانشگاهی نبوده   دارندگان دیپلم متوسطه نظام جدید که مجاز به گذراندن دوره پیش                  :1تبصره
الزم به ذکر است که دارندگان      . ها شرکت کنند   توانند در این دوره    می) رسمی(اند، پس از دریافت مدرک کاردانی        گذراندهن

توانند در   های معادل کاردانی نمی    های نظام جدید،  ضمن خدمت، کارودانش یا موارد مشابه و دارندگان گواهینامه              دیپلم
 .ها شرکت کنند این دوره

کنند در صورتی که رشته تحصیلی انتخابی آنان،          ها شرکت می   انی که با مدرک کاردانی در این دوره        داوطلب :2تبصره
ناپیوسته رشته کاردانی شناخته شود، پس از پذیرفته شدن در دانشگاه، تعدادی از               مطابق ضوابط به عنوان کارشناسی    

سازی و مورد پذیرش قرار       ه ارزیابی، معادل  واحدهای گذرانده در دوره کاردانی دانشجو طبق مقررات این  آیین نام              
 .گیرد می

دارندگان دیپلم متوسطه نظام جدید که دوره            ) رسمی(واحدهای درسی دوره کاردانی         معادل سازی : 3تبصره
دانشگاهی، و صرفا در مورد بقیه واحدها        اند، پس از کسر تعداد واحدهای برابر با دوره پیش           دانشگاهی را نگذرانده   پیش

 .می شودانجام 
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 مدرک تحصیلی خارج کشور یا گواهینامه تحصیلی حوزوی در صورتی برای پذیرش معتبر است که برابری                   :4تبصره
 .دانشگاهی نظام جدید به تایید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد آن با دیپلم متوسطه نظام قدیم یا مدرک پیش

توانند با رعـایت مفاد این مــاده به        رندگان مدرک کاردانــی به جای ورود به مقطع کارشناسی ناپیوسته می           دا :5تبصره
دانشگاه وارد و دانشجو شوند و پس از آن نسبت به تطبیق دروس گذرانده خود در مقطع کاردانی اقدام کنند و                                

 .های باقیمانده را بگذرانند درس

 .ه های کاردانی دانشگاه نیز مشمومل مفاد این ماده می شوند داوطلبان ورود به دور:6تبصره

 : برای تبدیل وضعیت دانشپذیر به دانشجو احراز هر دو شرط ذیل ضروری است-5ماده 

 و  20 از   10های پایان ترم، نیمسال دانشپذیری شرکت کند و در هر درس حداقل نمره                دانشپذیر باید در آزمون    -1
 . را کسب کند20 از 12حداقل میانگین نیمسال 

و میانگین  % 40دانشگاهی با ضریب     میانگین ورود دانشپذیر که براساس میانگین دیپلم متوسطه یا مدرک پیش             -2
 به ترتیب در مورد دارندگان دیپلم متوسطه        8/12 و   4/12،  12شود، نباید از     محاسبه می % 60نیمسال با ضریب    

 .شودهای یک، دو و سه کمتر  دانشگاهی گروه یا مدرک پیش

های مدارک گروه سه مالک عمل           همانند میانگین   4 ماده 1های مدارک کاردانی موضوع تبصره          میانگین :1تبصره
 .باشد می

های مورد قبول که براساس معیار ضعیف، متوسط، خوب و عالی تعیین شده است، به ترتیب ضعیف                    میانگین :2تبصره
 .شود و مردود قابل قبول نیست  محسوب می5/18معادل  وعالی 5/15، خوب معادل 13، متوسط معادل 11معادل 

دانشگاهی بر معیار صفر تا بیست یا معیار موضوع             در صورتی که میانگین دیپلم متوسطه یا مدرک پیش            :3تبصره
 . شود سازی توسط دانشگاه انجام می  نباشد، معادل2تبصره 

در این  . کند نشپذیر، آزمون اختصاصی برگزار می     در مواقعی که دانشگاه ضرورت بداند برای پذیرفتن دا           : 4تبصره
دانشگاهی  صورت میانگین آزمون اختصاصی حسب مورد جایگزین میانگین دیپلم متوسطه نظام قدیم یا مدرک پیش                   

 .شود نظام جدید یا مدرک کاردانی می

دانشگاهی وی   درک پیش  پس از تبدیل وضعیت دانشپذیر به دانشجو در صورتی که میانگین دیپلم متوسطه یا م                -6ماده  
 بوده باشد، دانشجو ملزم به گذراندن دو درس پیش نیاز             14 و   13،  12های یک، دو و سه به ترتیب کمتر از             در گروه 

 .باشد دانشگاهی به تشخیص گروه آموزشی مربوط اضافه بر دروس مصوب رشته تحصیلی انتخاب شده می
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 مفصل پنج
  ارشد های فراگیر  کارشناسی نحوه ورود به دانشگاه از طریق دوره

 
به منظور دسترسی بیشتر افراد مستعد به آموزش عالی، کمک به ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه و تامین                     -7ماده  

ی، کسب  بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز، پاسخگویی بیشتر به تقاضای روزافزون داوطلبان تحصیالت تکمیل                 
های آموزشی در قالب نظام آموزش باز و         های تحقیق و کمک به گسترش مرزهای دانش و توسعه برنامه           تبحر در روش  

های فراگیر کارشناسی ارشد برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد در داخل و خارج              از راه دور، دانشگاه از طریق دوره      
 .پذیرد از کشور دانشجو می

 .ها، باید حائز شرایط ذیل باشند  از طریق این دورهداوطلبان ادامه تحصیل
هر داوطلب دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی رسمی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری یا                       -1

های تحصیلی علوم انسانی       در رشته  20 از   12وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حداقل میانگین             
های علوم پایه، علوم پزشکی،      شامل گروه (های تحصیلی علوم     و در رشته  ) نی و هنر  های علوم انسا   شامل گروه (

های فراگیر  کارشناسی     تواند داوطلب شرکت در دوره     می) علوم دامپزشکی، علوم کشاورزی و علوم مهندسی       
 .ارشد شود

 با رشته تحصیلی    تواند در یک رشته تحصیلی که به تشخیص دانشگاه متناسب          هر داوطلب واجد شرایط تنها می      -2
 .نام کند باشد، ثبت قبلی خود می

 واحد درسی مرتبط با رشته       14 الی   12هر داوطلب واجد شرایط موظف است در اولین نیمسال تحصیلی در                -3
نام کند و در این صورت دانشپذیر         شود ثبت  تحصیلی مورد انتخاب خود که توسط دانشگاه تعیین و ارائه می            

 .شود نامیده می
ای، کارشناسی ارشد پیوسته یا کارشناسی رسمی با میانگین           های تحصیلی دکترای حرفه    دارک یا گواهینامه   م :1تبصره
برای دارندگان  . ها مطلقاً فاقد اعتبار است      و مدارک تحصیلی معادل کارشناسی برای ورود به این دوره          20 از   12کمتر از   

 کمتر  12رسمی و کارشناسی ناپیوسته رسمی نباید از          مدارک کارشناسی ناپیوسته، میانگین هر دو مدرک کاردانی            
 12های مربوط در ماده هشت، معادل        در صورتی که میانگین بر معیار صفر تا بیست نباشد، با استفاده از تبصره             . باشد

 . شود تعیین می
وم انسانی  های تحصیلی عل   تواند در هر یک از رشته         داوطلب بدون توجه به رشته تحصیلی قبلی خود می             :2تبصره

 . نام کند ثبت
 :برای تبدیل دانشپذیر به دانشجو، احراز هر دو شرط ذیل ضروری است :ماده هشت

 و  20 از   12های پایان ترم نیمسال دانشپذیری شرکت کند و در هر درس حداقل نمره               دانشپذیر باید در آزمـــون    -1
 . را کسب کند20 از 14حداقل میانگین 

و میانگین نیمسال دانشپذیری با     % 55بر اساس میانگین مدرک کارشناسی با ضریب        میانگین ورود دانشپذیر که      -2
 شامــل(های علوم انسانـی   برای دارندگان مدارک در رشته10/15شود،   نباید از نمره  محاسبه می% 45ضریب 
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 های علوم پایه، شامل گروه(های علوم  ی دارندگان مدارک در رشته برا55/14و از ) های علوم انسانی و هنر گروه

 .کمتر باشد) علوم پزشکی، علوم دامپزشکی، علوم کشاورزی و علوم مهندسی
ای، میانگین مدارک تحصیلی مذکور      برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته یا دکترای حرفه          :1تبصره

 .گیرد  مالک عمل قرار میبه جای میانگین مدرک کارشناسی
 برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته، میانگین مورد عمل به جای میانگین مدرک کارشناسی با احتساب                :2تبصره

 .شود محاسبه می% 60و میانگین مدرک کارشناسی ناپیوسته با ضریب % 40میانگین مدرک کاردانی با ضریب 
باشد از    می 4 و   3،  2،  1،  0 مردود، ضعیف، متوسط، خوب و عالی و با ارزیابی           هایی که براساس معیار    میانگین :3تبصره

 :شود رابطه زیر تعیین می
Y= 25/0  X  2  + 25/1  X  25/0 = 5/9 + X (X +  5)       5/9 +  
X= میانگین در معیار صفر تا چهار 
Y= میانگین در معیار صفر تا بیست 

باشد از    می 6 و   5،  4،  3،  2ود، ضعیف، متوسط، خوب و عالی و با ارزیابی          هایی که براساس معیار مرد     میانگین: 4تبصره
 :شود رابطه زیر تعیین می

Y= 25/0  X  2  + 25/0  X  25/0 = 8 + X (X +  1)       8 +  
X =میانگین در معیار دو تا شش 
Y = میانگین در معیار صفر تا بیست 

 نباشد،  4 یا تبصره      3 معیارهای موضوع تبصره         در صورتی که میانگین بر معیار صفر تا بیست با                 :5تبصره
 .شود سازی توسط رابطه زیر انجام می معادل

Y = ( �-�
/56 ) X + ( - 12 ��

�/
−
56 ) 

X = میانگین مدرک تحصیلی ارائه شده 
Y =   میانگین مدرک تحصیلی در معیار صفر تا بیست
A = لی مربوط باالترین میانگین مدرک تحصی  
C = ترین میانگین قابل قبول برای صدور مدرک تحصیلی مربوط پایین  

 در مواقعی که دانشگاه ضرورت بداند، برای پذیرفتن دانشپذیر، آزمون اختصاصی از سرفصل درس های                     :6تبصره
ورت الزم  در این ص  . کند دوره کارشناسی رشته تحصیلی متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضای داوطلب برگزار می             

و سرانجام  ،  را کسب کند    20 از   12 و حداقل میانگین      20 از   10است داوطلب از هر موضوع حداقل نمره تراز شده             
 .شود  اختصاصی جایگزین میانگین مدرک کارشناسی موضوع این ماده می میانگین آزمون

رسی گذشته خود موظف به گذراندن       پس از تبدیل وضعیت دانشپذیر به دانشجو، دانشجو با عنایت به وضعیت د             :9ماده  
 .باشد واحدهای اضافی و یا جبرانی، به تشخیص گروه آموزشی مربوط، می
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 فصل ششم
 (.Ph.D)نحوه ورود به دانشگاه از طریق دوره فراگیر دکترای تخصصی 

 
ها و فراهم شدن امکان ادامه تحصیل  ، کاستن محدودیت به منظور کمک به تربیت بخشی از نیروهای متخصص         -10ماده  

در سطوح عالی و کمک به گسترش مرزهای دانش و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش، دانشگاه از طریق                     
. پذیرد های فراگیر دکترای تخصصی برای مقطع تحصیلی دکترای تخصصی در داخل و خارج از کشور دانشجو می       دوره

 :تحصیل در دوره دکترای تخصصی در داخل و وخارج از کشور باید حائز شرایط ذیل باشندداوطلبان 

ای رسمی، مورد تایید  هر داوطلب دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد رسمی یا دکترای حرفه                   -1
 یا معادل    (20 از   14وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حداقل میانگین                 

و در  ) شامل علوم انسانی و هنر        (های تحصیلی علوم انسانی       در رشته ) های ارزشیابی     آن در سایر نظام    
) شامل علوم پایه، علوم پزشکی، علوم دامپزشکی، علوم کشاورزی و علوم مهندسی             (های تحصیلی علوم     رشته
 .های فراگیر دکترای تخصصی شود تواند داوطلب شرکت در دوره می

تواند در یک رشته تحصیلی که به تشخیص دانشگاه متناسب با رشته تحصیلی               داوطلب واجد شرایط تنها می     هر -2
 .نام کند باشد، ثبت قبلی خود می

هر داوطلب باید در آزمون اختصاصی که برای ورود به دوره دکترای تخصصی از سرفصل درس های دوره                     -3
شود شرکت کند،    یلی مورد تقاضای داوطلب برگزار می     کارشناسی ارشد رشته تحصیلی متناسب با رشته تحص       

در صورت قبولی در کلیه     .  را کسب کند   20 از   12و از هر موضوع آزمون نمره قبولی حداقل نمره تراز شده              
که (، نمره مصاحبه علمی     %70ها، نمره ورودی داوطلب که از میانگین نمره آزمون اختصاصی با وزن                موضوع

مشتمل بر  (و نمره سوابق علمی     % 15با وزن   ) باشد ی و قدرت برخورد با مسائل جدید می        کننده توان علم   تعیین 
 . کمتر شود14شود نباید از  محاسبه می% 15با وزن ) های علمی نامه سوابق تحصیلی، سوابق پژوهشی و معرفی

یلی در حداقل   هر داوطلب واجد شرایط که در آزمون اختصاصی پذیرفته شده است باید در اولین نیمسال تحص                 -4
نام کند و در این صورت دانشپذیر نامیده         شود ثبت   واحد درسی که توسط دانشگاه تعیین و ارائه می         12 الی   10
 .شود می

و مدارک تحصیلی   14ای رسمی با میانگین کمتر از        مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد رسمی یا دکترای حرفه        : 1تبصره
 .ها مطلقاً فاقد اعتبار است دورهمعادل کارشناسی ارشد برای ورود به این 

توانند با ارائه گواهی از دانشگاه ذیربط مبنی بر فراغت از            دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد می      : 2تبصره
این داوطلبان در صورت پذیرفته شدن      . تحصیل قبل از شروع سال تحصیلی مربوط، در آزمون اختصاصی شرکت کنند            

نام باید گواهی فراغت از تحصیل خود را که میانگین کل نیز در آن قید شده باشد،                    ، برای ثبت  در این آزمون اختصاصی   
 .ارائه کنند
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هایی که توسط    تواند در پذیرش دانشجو به جای برگزاری آزمون اختصاصی از نتایج آزمون                دانشگاه می  :3تبصره  
 .شود استفاده کند  برگزار میسازمان سنجش آموزش کشور

های برابر آن به تشخیص دانشگاه       های تحصیلی دوره   گواهینامه تحصیلی پایان دوره دانشوری یا گواهینامه       : 4تبصره
 .شود صرفا در همان رشته تحصیلی محسوب می، به جای گواهینامه قبولی در آزمون اختصاصی 

 :، احراز شرط ذیل ضروری است برای تبدیل وضعیت دانشپذیر به دانشجو:11ماده 
 و  20 از   14های پایان ترم نیمسال دانشپذیری شرکت کند و در هر درس حداقل نمره                 دانشپذیر باید در آزمون    -1

 . را کسب کند20 از 16حداقل میانگین 

دانشپذیر باید در آزمون یکی از  زبان های خارجی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا یکی از                             -2
 یا معادل آن را به تشخیص        20 از   14شود، شرکت کند و حداقل نمره         المللی برگزار می   معتبر بین های   موسسه

المللی برگزار کننده آزمون به تایید دانشگاه        الزمست نوع زبان خارجی و اعتبار موسسه بین       . دانشگاه کسب کند  
 .رسیده باشد

 .ماند شت زمان همچنان به قوت خود باقی میاعتبار قبول شدن درآزمون ورودی دکترای تخصصی با گذ: 1تبصره

اگر دانشپذیر قبالً در آزمون زبان خارجی شرکت کرده است، در صورتی گواهینامه قبولی قابل بررسی است                  : 2تبصره
 .که در شروع نیمسال دانشپذیری بیش از دو سال از تاریخ برگزاری آزمون زبان نگذشته باشد

 آزمون نیمسال دانشپذیری قبول و در آزمون زبان خارجی قبول نشود، وضعیت             در صورتی که دانشپذیر در    : 3تبصره
 واحد  9شود، ولی تا زمان قبولی در آزمون زبان خارجی در هر نیمسال تحصیلی بیش از                 دانشپذیر به دانشجو تبدیل می    

 گواهی قبولی   در هر صورت قبل از شرکت در آزمون جامع دکترای تخصصی، الزم است                . تواند اخذ کند   درسی نمی 
 .آزمون زبان خارجی را ارائه کند

های تحصیلی   در صورتی که دانشپذیر با ارائه گواهینامه تحصیلی پایان دوره دانشوری یا گواهینامه                     : 4تبصره
های گذرانده شده ایشان در دوره          های برابرآن پذیرفته شده باشد، پس از تبدیل وضعیت به دانشجو، درس                  دوره

 .گیرد سازی قرار می  مورد ارزیابی، تطبیق و معادل20 از 16های معادل با حداقل نمره  دانشوری یا دوره
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 فصل هفتم
 

 سایر شرایط و مقررات مربوط به دانشپذیران
 

 : سایر شرایط و مقررات مربوط به دانشپذیران به شرح ذیل است:12ماده 

اگیر در کلیه مقاطع تحصیلی مانند سایر دانشجویان دانشگاه ملزم به پرداخت                     های فر  دانشپذیران دوره  -1
هر گونه تغییر در    . شود، هستند  های ثابت و متغیر، که مقدار آن توسط هیات امنای دانشگاه تعیین می                شهریه

 .شود نام توسط دانشگاه اعالم می میزان شهریه قبل از ثبت

گر شهریه توسط دانشگاه بورس دهنده به موقع پرداخت نشود، شهریه ثابت و               در مورد دانشجویان بورسیه، ا     :تبصره
 .نام توسط دانشجو پرداخت شود متغیر باید قبل از ثبت

ها و تصحیح اوراق آزمون دانشپذیران دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد با نظارت                   برگزاری آزمون  -2
 .شود سازمان سنجش آموزش کشور انجام می

 .شود یر در هر شرایطی در آزمون هر درس به منزله کسب نمره صفر در آن درس تلقی میغیبت دانشپذ -3

ها مطابق سرفصل و منابع درسی معرفی شده توسط دانشگاه برای هر رشته تحصیلی                سواالت  مطالب آزمون    -4
 .است

خابی و یا با    در صورت تبدیل وضعیت دانشپذیر به دانشجو، دانشجو برای ادامه تحصیل به مرکز یا واحد انت                   -5
 .شود توجه به امکانات دانشگاه به مرکز یا واحد دیگری برای ادامه تحصیل معرفی می

دهد و ملزم    دانشگاه با تشخیص خود مواد آموزشی مورد نیاز را در حد امکانات در اختیار دانشپذیران قرار می                 -6
هی و برگزاری جلسات رفع اشکال      های رفع اشکال گرو    به ارائه هیچگونه خدمات آموزشی از قبیل تشکیل کالس        

دانشپذیر در صورت   . ها را به عهده دارد      باشد و دانشپذیر خود شخصاً مسوولیت فراگیری درس          فردی نمی 
های رفع اشکال  تواند از خدمات آموزشی شامل کالس    تبدیل وضعیت به دانشجو با توجه به امکانات دانشگاه می         

 .ات آموزشی استفاده کندگروهی و فردی و سایر موارد مرتبط و خدم

تبدیل وضعیت دانشپذیر مشمول     . تواند از مزایای مربوط به معافیت تحصیلی برخوردار شود             دانشپذیر نمی  -7
خدمت وظیفه عمومی به دانشجو، در صورت مشخص شدن وضعیت خدمت وظیفه عمومی با رعایت ضوابط                   

تواند طبق ضوابط، از معافیت تحصیلی استفاده         می، دانشجو دانشپذیر پس از تغییر وضعیت به       . انجام می شود  
 .کند

در صورتی که دانشپذیر در آزمون پایان ترم نیمسال دانشپذیری قبول نشود، شرکت مجدد دانشپذیر در                         -8
 .های دانشپذیری بعدی با رعایت ضوابط مربوط بالمانع است های پایان ترم نیمسال آزمون
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  هشتمفصل
 سایر شرایط و مقررات عمومی پذیرش

 
های تحصیلی دانشگاه از طریق آزمون سراسری، ورودی             سایر شرایط و مقررات عمومی ورود به دوره           :13ماده  

 :باشد های فراگیر به شرح ذیل می تحصیالت تکمیلی و دوره

 تحصیلی داوطلب حائز     های برای پذیرش دانشجو در این دانشگاه شرط سنی وجود ندارد و در همه رشته                    -1
 .تواند متقاضی شود شرایط می

های داوطلبان مناطق، خانواده شهدا، جانبازان انقالب اسالمی، شاهد، رزمندگان، آزادگان، مربیان رسمی               سهمیه -2
و قطعی مطابق قوانین و مقررات سازمان سنجش آموزش کشور برای عالقمندان ورود به این دانشگاه از طریق                  

 .باشد قابل اجرا میآزمون سراسری 

مسوولیت عدم توانایی برای    . داوطلب باید از توانایی جسمی الزم متناسب با رشته تحصیلی برخوردار باشد               -3
ادامه تحصیل براساس نظام آموزشی دانشگاه در خصوص داوطلب دارای معلولیت جسمی بر عهده شخص                   

 .باشد داوطلب می

مرزی  تواند از طریق آزمون نیز در مرکز برون         داوطلب می  شود در کشورهایی که آزمون سراسری برگزار می       -4
 .دانشگاه پذیرفته شود

های تصحیلی مربوط به مرکز یا واحد محل خدمت خود              نور مجاز به انتخاب کد رشته        کارکنان دانشگاه پیام   -5
 .باشند نمی

م و زمان شروع سال     نا  دانشگاه تاریخ و نحوه برگزاری آزمون هر رشته تحصیلی، شرایط پذیرش، مهلت ثبت               -6
 .رساند های جمعی یا با ارسال نامه به اطالع داوطلبان می تحصیلی را از طریق انتشار در برخی از رسانه

نام، برگزاری آزمون و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب، دانشپذیر، یا               چنانچه در هر مرحله از ثبت      -7
، نام، شرکت در آزمون    نامه نبوده است، بالفاصله از ثبت       دانشجو دارای هر یک از شرایط یا ضوابط این آیین           

 .شود و اعطای گواهینامه یا مدرک تحصیلی به او جلوگیری و مطابق مقررات با وی رفتار می، ادامه تحصیل

، 8/11/1380 ،   18/7/1380 ،   11/7/1380های    بند در تاریخ    40 تبصره و     35 ماده و     13 فصل و     8نامه در    این آیین 
 .  به تایید شورای دانشگاه رسید10/4/1381 و15/12/1380
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 بخش دوم
 
 

 دوره های کاردانی و کارشناسی
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شورای دانشگاه11/2/1381و اصالحات در جلسه 18/7/1380مصوب جلسه مورخ 
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 صل اولف

 شرایط ورود و ثبت نام
 

 شرایط ورود
 :به شرح ذیل است) پیوسته و ناپیوسته( شرایط داوطلب ورود به دانشگاه در دوره های کاردانی، کارشناسی :1ماده 

 از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و شرایط و ضوابط ورود به آموزش عالی مصوب مراجع مربوط، مجاز به ادامه                          _1
 .تحصیل باشد

 دارای دیپلم متوسطه نظام قدیم یا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید، مورد تأئید وزارت آموزش و پرورش، و یا مدرک                          _2
رسمی دوره کاردانی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب                     

 .اپیوسته باشدبرای ورود به دوره های کارشناسی یا کارشناسی نمورد 

در آزمون سراسری پذیرفته شده باشد، یا از طریق دوره های فراگیر وضعیت دانشپذیری وی به دانشجو تبدیل شده                          _3
 .باشد

مدرک تحصیلی خارج کشور یا گواهینامه تحصیلی حوزوی در صورتی از نظر دانشگاه معتبر است که برابری    : 1تبصره  
 .دیم یا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید به تایید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشدآن ها با دیپلم متوسطه نظام ق

در کشورهایی که امکان برگزاری     . برای مرکز برون مرزی، از طریق دوره های فراگیر دانشجو پذیرفته می شود              : 2تبصره  
 .تآزمون سراسری در آن ها وجود دارد، پذیرش دانشجو از این طریق نیز امکانپذیر اس

 دانش آموخته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج کشور، صرف نظر از نوع مدرک دانشگاهی خود                    :3تبصره  
 .نیز می تواند داوطلب ورود به دانشگاه شود

، می تواند بدون انصراف     )اعم از دولتی وغیر دولتی    ( دانشجوی فعلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور            :4تبصره  
 .تحصیل در آزمون سراسری برای ورود به دانشگاه و یا در دوره های فراگیر دانشگاه شرکت کنداز 
در صورت قبولی و ثبت نام در رشته تحصیلی جدید و انصراف             دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند،       : 5تبصره  

 .ی بار دوم از معافیت تحصیلی استفاده کندیا منصرف شناخته شدن از تحصیل در رشته تحصیلی قبلی،  نمی تواند برا
تحصیل همزمان با انجام خدمت وظیفه عمومی با توجه به نظام آموزشی دانشگاه بالمانع است، و شرایط ادامه                       : 6تبصره  

 .تحصیل دانشجو در این وضعیت براساس مقررات وظیفه عمومی و بر عهده خود دانشجو می باشد

 

 شرایط ثبت نام
ته شده از طریق آزمون سراسری یا دوره های فراگیر، موظف است در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعالم                           پذیرف: 2ماده  

عدم مراجعه به موقع دانشجوی پذیرفته شده از طریق آزمون              . می شود برای ثبت نام و انتخاب واحد مراجعه کند             
طریق دوره های فراگیر در دومین نیمسال        سراسری در اولین نیمسال تحصیلی و همچنین دانشجوی پذیرفته شده از              

 .تحصیلی برای ثبت نام، انصراف از تحصیل تلقی می شود
پذیرفته شده ای که دالیل موجه برای عدم مراجعه جهت ثبت نام ارائه کند، در صورت موجه شناخته شدن دالیل وی،                      : تبصره

 .دانشگاه می تواند ثبت نام کند با مجوز کمیسیون موارد خاص
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دانشجو موظف است در زمان مقرر بر اساس تعرفه و مقررات مصوب هیات امنای دانشگاه، شهریه های الزم را پرداخت : 3ماده  
 .کند

د به  دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی، در زمانی که دانشگاه اعالم می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واح                   : 4ماده  
عدم مراجعه دانشجو برای ثبت نام بدون اطالع کتبی به اداره آموزش مرکز و یا عذر موجه در                  . اداره آموزش مراجعه کند   

 .یک نیمسال تحصیلی، به منزله انصراف از تحصیل است

ه بودن آن،    اگر دانشجویی بعد از زمان ثبت نام مراجعه کند، مسؤول مرکز با بررسی علت تاخیر و تشخیص موج                      :1تبصره  
 واحد درسی را    12مشروط بر آنکه مدت تاخیر حداکثر تا یک ماه باشد، می تواند مجوز ثبت نام دانشجو و انتخاب حداکثر                    

 .صادر کند

 دانشجو موظف است با دالیل مستند، عذر موجه خود را در خودداری از ثبت نام به طور مکتوب تا پایان نیمسال                           :2تبصره  
شورای آموزشی مرکز پس از بررسی دالیل و مستندات ارائه شده، می تواند              . زش مرکز اطالع دهد   تحصیلی به اداره آمو   

انصراف ناشی از عدم مراجعه یک نیمسال تحصیلی را لغو و مجوز ثبت نام و صدور مرخصی تحصیلی برای نیمسال                         
 .تحصیلی مربوط را صادر کند

 نیمسال تحصیلی، بر حسب مورد و با عنایت به دالیل و مدارک توجیه              لغو انصراف ناشی از عدم مراجعه بیش از یک        : 3تبصره  
 .کننده علت عدم مراجعه، به عهده کمیسیون موارد خاص دانشگاه می باشد

تحصیلی را که در آن ها مراجعه نکرده        ) های( دانشجویی که عدم مراجعه وی لغو می شود، باید شهریه ثابت نیمسال              :4تبصره  
تحصیلی را با رعایت مفاد فصل هفتم این آیین نامه جزو مرخصی              ) ها ی (وزش مرکز آن نیمسال     آم. است پرداخت کند  

 .تحصیلی منظور می کند

 تحصیل همزمان

 دانشجو مجاز است با رعایت ضوابط پذیرش دانشجو در یک زمان در دو رشته تحصیلی در دانشگاه تحصیل کند یا                          :5ماده  
 .  در یکی دیگر از دانشگاه ها به تحصیل اشتغال داشته باشدهمزمان اضافه بر تحصیل در دانشگاه،

دانشجویی که در دومین رشته تحصیلی خود در دانشگاه یا یکی دیگر از دانشگاه های دولتی به تحصیل اشتغال دارد،          : 1تبصره  
 .ملزم است شهریه دوره های فراگیر را بپردارد

 مشمول ضوابط اجرایی مربوط، مصوب شورای هدایت استعدادهای             )با استعدادهای درخشان   ( دانشجوی ممتاز     :2تبصره  
 .درخشان آموزش عالی می باشد
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 فصل دوم

 نظام آموزشی
 

 نظام واحدی 

س نظری، سی و یک واحد درسی، مقدار معینی از مطالب و مفاهیم علمی است که حسب مورد از طریق شانزده ساعت تدری: 6ماده  
 .دو ساعت تدریس آزمایشگاهی، یا چهل و هشت ساعت تدریس کارگاهی یا به سایر روش ها به دانشجو منتقل می شود

آموزش در مراکز دانشگاه به روش باز و از راه دور و مبتنی بر نظام واحدی است که در آن، ارزش هر درس با تعداد                             : 7ماده  
 . لی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود استواحد آن درس سنجیده می شود و قبو

تدریس در دانشگاه به روش حضوری صورت نمی گیرد و انتقال مطالب و مفاهیم علمی با توجه به نظام آموزشی باز و                        : 8ماده  
ع اشکال گروهی و      از راه دور و امکانات دانشگاه از طریق در اختیار قرار دادن مواد آموزشی و تشکیل کالس های رف                        

 .جلسه ها ی رفع اشکال فردی، آزمایشگاهی، کارگاهی و یا میدانی صورت می گیرد

 تعداد ساعت های کالس های رفع اشکال گروهی یا جلسه های رفع اشکال فردی برای هر واحد درس با توجه به                             :1تبصره  
 آموزشی مربوط تعیین می شود و برای اجرا در و نوع مواد آموزشی با نظر گروه) نظری یا عملی(ویژگی درس، نوع درس 

 . طول یک نیمسال یا ترم تحصیلی در هر سال تحصیلی به مراکز ابالغ می شود

این مدت  .  در مورد درس پروژه یا مشابه آن، مدت اجرا و تحویل گزارش مکتوب آن تا دو نیمسال تحصیلی است                         :2تبصره  
 .توسط آموزش مرکز مربوط تعیین می شود

 
  تحصیلی سال
 .هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال و یک ترم تحصیلی مشتمل بر نیمسال پاییز، نیمسال بهار و ترم تابستان است: 9ماده 

 . ترم تابستان در صورت لزوم برگزار می شود و دانشجو موظف به ثبت نام در آن نیست:تبصره

 برنامه درسی 
ترتیب درس های با رعایت  پیش نیازها، روش تدریس،            .  مصوب را اجرا کند    دانشگاه موظف است برنامه های درسی      : 10ماده  

وجا به جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع درسی بر عهده گروه های آموزشی مربوط                           
 .است

آموزشی مربوط در نیمسال      اگر دانشجو درس پیش نیاز را انتخاب کند و از آن نمره مردودی بگیرد، با نظر گروه                          :تبصره
در صورت عدم قبولی در درس پیش نیاز،        . تحصیلی بعد، می تواند آن درس را با پس نیاز آن به طور همزمان انتخاب کند                

 .تحصیلی بعد انتخاب کند) های(دانشجو موظف است تا زمانی که نمره قبولی کسب کند آن درس را بالفاصله در نیمسال 
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 فصل سوم

 واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
 
 

 تعداد واحدها 

 : تعداد واحدهای درسی الزم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است: 11ماده 

 . واحد72 تا 68بین :  دوره های کاردانی_1

 . واحد135 تا 130:  دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی_2

 . واحد140 تا 130:  دوره های کارشناسی پیوسته فنی ومهندسی_3

 . واحد 70 تا 67:  دوره های کارشناسی ناپیوسته_4

 . واحد182 تا 172:  دوره های کارشناسی ارشد پیوسته_5
 

 تعداد واحد انتخابی در نیمسال تحصیلی

 واحد درسی   16 واحد درسی، و حداکثر      5حداقل دو عنوان درس به میزان       هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی          : 12ماده
 .طبق برنامه اعالم شده توسط گروه برنامه ریزی آموزشی انتخاب کند

 واحد درسی را انتخاب     12 باشد، می تواند در نیمسال تحصیلی بعد حداکثر          12 اگر میانگین نیمسال دانشجویی کمتر از        :1تبصره  
 .کند

 برای رشته های علوم، مشتمل بر علوم پایه، پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی و     13 میانگین نیمسال دانشجویی حداقل      اگر: 2تبصره  
 برای رشته های علوم انسانی، مشتمل بر علوم انسانی و هنر، باشد، می تواند در نیمسال تحصیلی بعد                         14مهندسی، و   

 .نتخاب کند واحد درسی را با رعایت پیش نیازهای مربوط ا20حداکثر 

 برای رشته های علوم انسانی باشد، می تواند در          17 برای رشته های علوم و       16 اگر میانگین نیمسال دانشجویی حداقل       :3تبصره  
 . واحد درسی را با رعایت پیش نیازهای مربوط انتخاب کند24نیمسال تحصیلی بعد حداکثر 

، 12 واحد باقی داشته باشد به شرط احراز میانگین کل حداقل 24اکثر در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حد     : 4تبصره  
 .می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال تحصیلی انتخاب کند

 .دانشجو از رعایت شرط حداقل واحد انتخابی معاف است در آخرین نیمسال تحصیلی،: 5تبصره 

تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر اداره آموزش مرکز،   در صورتی که دانشجو برای فراغت از           : 6تبصره  
 .می تواند آن درس را با هماهنگی منطقه به صورت تکدرس آزمون دهد

 واحد درسی را در     12دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند بجز در آخرین نیمسال تحصیلی، باید حداقل                  : 7تبصره  
 .صیلی انتخاب کندهر نیمسال تح

 . واحد درسی است6تعداد واحدهای انتخابی در ترم تابستان حداکثر : 8تبصره 
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 درس های پیش نیاز دانشگاهی
دانشجوی پذیرفته شده در دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در هر رشته تحصیلی که                       : 13ماده

ورد نمره خام آزمون سراسری وی در یک یا چند درس یا میانگین دیپلم نظام قدیم یا مدرک پیش دانشگاهی وی حسب م
از حد نصاب تعیین شده به شرح زیر کمتر باشد، موظف است حسب نیاز رشته تحصیلی، درس هایی را که گروه                             

ه بر درس های مندرج در برنامه مصوب        آموزشی مربوط تعیین می کند به عنوان درس های پیش نیاز دانشگاهی عالو             
 :بگذراند

 بر  10 برای دانشجوی پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری، حد نصاب نمره خام هر درس در آزمون سراسری حداقل                      _1
 .معیار صفر تا بیست تعیین می شود

طه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی در        برای دانشجوی پذیرفته شده از طریق دوره های فراگیر، حد نصاب میانگین دیپلم متوس              _2
، و در سایر رشته های        13، طبیعی یا علوم تجربی حداقل         12رشته های تحصیلی ریاضی یا ریاضی فیزیک حداقل            

 . تعیین می شود14تحصیلی حداقل 
 گروه  تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریز مواد آموزشی و نحوه ارائه درس های پیش نیاز دانشگاهی بر عهده                        : 1تبصره  

 .آموزشی مربوط است
مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه موظف است پس از اعالم نتایج آزمون سراسری، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل : 2تبصره  

برنمره خام آنان را در هر یک از آزمون ها از سازمان سنجش آموزش کشور اخذ و در اختیار مراکز دانشگاه قرار دهد                       
 .نیاز دانشگاهی دانشجویان را مشخص کنندتا آن ها درس های پیش 

مراکز موظف هستند با توجه به میانگین دیپلم متوسطه یا مدرک پیش دانشگاهی، درس های پیش نیاز دانشگاهی                     : 3تبصره  
 .دانشپذیرانی را که وضعیت آنان به دانشجو تبدیل شده است، مشخص کنند

گی اجرای آن ها در دانشگاه، مانند درس های دانشگاهی و تابع مقررات ارائه درس های پیش نیاز دانشگاهی و چگون: 4تبصره  
این درس ها در کارنامه دانشجو با نمره قبول یا مردود ثبت می شود، بنابراین در میانگین نیمسال و . آموزش عالی است

 .میانگین کل دانشجو، محسوب نمی گردد
 

 طول دوره 
 سا ل و در دوره های کارشناسی پیوسته         5های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته      حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره       : 14ماده

در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از                     .  سال است  10
 .دانشگاه اخراج می شود

 مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و             برای دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند، حداکثر              :1تبصره  
ادامه تحصیل دانشجو با رعایت ضوابط      .  سال است  6 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته         3کارشناسی ناپیوسته   

در صورتی که در حین خدمت سربازی ثبت نام نکند، مدت           . در حین خدمت سربازی یا بعد از آن تا ده سال مجاز است             
 .ت مجاز تحصیل محسوب نمی شودخدمت جزو حداکثر مد

 واحد از درس های پیش نیاز دانشگاهی را انتخاب کرده باشد،   8به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویی که حداقل          :2تبصره  
 .یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود

ا در دانشگاه پذیرفته     دانشجوی اخراجی می تواند از طریق آزمون سراسری و یا از طریق دوره های فراگیر مجدد                  :3تبصره  
 .شود



 
         جمهوری اسالمی ایران

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 

 
                                                                                                                                                                                                                           )26( 

 
 

 
 فصل چهارم

 حضور و غیاب
 
 

 حضور در جلسه های رفع اشکال درس های نظری و عملی 
 .حضور دانشجو در کالس های رفع اشکال گروهی یا جلسه های رفع اشکال فردی  درس های نظری الزامی نیست :15ماده
و یا درس هایی که     ) آزمایشگاهی، کارگاهی، کار در میدان    ( ر کالس های درس های عملی       حضور دانشجو د  : 16ماده

بخشی از آن عملی است، الزامی می باشد وغیبت در بیش از یک چهارم  کالس های آن درس به منزله حذف                         
 .درس است

 
 غیبت در آزمون 

 . استغیبت در آزمون هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس :17ماده
 در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه و یا بیماری حاد که منجر به بستری شدن دانشجو شود، با تشخیص شورای                         :تبصره

 .آموزشی مرکز، درس حذف می شود
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 فصل پنجم

 حذف واضافه
 
 

 حذف و اضافه 

در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی نسبت به              دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط          : 18ماده
حذف و اضافه درس های انتخابی اقدام کند، مشروط بر آنکه تعداد درس ها و واحدهای انتخابی وی از حد مجاز مقرر                        

 . کمتر یا بیشتر نشود12در ماده 
 

 حذف اضطراری درس

 هفته به پایان نیمسال تحصیلی، یک یا چند درس از درس های انتخابی               در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا یک       : 19ماده  
در غیر .  کمتر نشود  12خود را حذف کند، مشروط بر آنکه تعداد درس ها و واحدهای باقیمانده وی از حد مجاز در ماده                    

 .این صورت کل نیمسال تحصیلی حذف می شود

 .سال تحصیلی نباشد می تواند کلیه درس های اخذ شده را حذف کنددانشجو قادر به ادامه تحصیل در یک نیم  اگر:20ماده 

 در صورت حذف نیمسال تحصیلی، مرخصی تحصیلی صادر می شود و آن نیمسال تحصیلی جزو حداکثر مجاز                       :21ماده  
 .تحصیل دانشجو محسوب می شود

 روز بعد از شروع     15تی که تا     شهریه ثابت غیر قابل برگشت است و شهریه متغییر درس های حذف شده در صور                 :تبصره
 .در غیر این صورت شهریه متغییر قابل برگشت نمی باشد. نیمسال تحصیلی انجام شود بازگردانده و یا ذخیره می شود
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 فصل ششم
 ارزیابی پیشرفت تحصیلی

 
 

 معیارهای ارزیابی
نشجو، نمره درس است و نمره دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر                معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دا    : 22ماده  

 .تا بیست تعیین می شود
دانشجویی که در هر یک از درس های الزامی مردود شود، در اولین فرصت              .  است 10حداقل نمره قبولی در هر درس       : 23ماده  

 و مردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه           با این حال نمره کلیه درس ها اعم از قبولی          . ملزم به تکرار آن است    
 .میانگین کل منظور می شود

اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شود، به جای آن درس می تواند از جدول درس های اختیاری در                         : 1تبصره  
شجو موظف است برای سایر درس ها، در صورت داشتن نمره مردودی، دان. برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب کند

 .همان درس را تکرار کند
در مواردی که ضرورت دارد نمره درسی به صورت قبول یا مردود در کارنامه تحصیلی دانشجو ثبت شود، نمره                     : 2تبصره  

 :قبولی به شرح زیر است
 . ضروری است10 در درس های پیش نیاز دانشگاهی، کسب حداقل نمره _1
 . ضروری است12حداقل نمره  در درس های نظری یا عملی، کسب _2
 . ضروری است14 در درس های پروژه، کارورزی و کارآموزی، کسب حداقل نمره _3

پیشرفت دانشجو در هر درس براساس انجام دادن تکالیف درسی و نتایج آزمون های میان ترم و آزمون های پایان                     : 24ماده  
 .ترم ارزیابی می شود

ترم تحصیلی برگزار می شود، آزمون میان ترم، و آزمونی که در پایان نیمسال یا ترم                  آزمونی که بین نیمسال یا      : 1تبصره  
 .تحصیلی برگزار می شود، آزمون پایان ترم نامیده می شود

برای درس های نظری، نمره تکالیف، آزمون های تکوینی، آزمون میان ترم و هر گونه فعالیت دیگری که برای هر                      : 2تبصره  
نمره نهایی درس را در بر         %) 25( گروه آموزشی مربوط رسیده باشد، بیست و پنج درصد             درس به تصویب شورای   

 .می گیرد
 .نمره پایان ترم است%) 50( مالک اعمال نمره میان ترم در نمره نهایی، کسب حداقل پنجاه درصد :3تبصره 
د، یا نمره میان ترم وی کمتر از نمره           در درس های نظری که در آن ها برای دانشجو نمره میان ترم منظور نشو                  :4تبصره  

 .پایان ترم باشد و یا درس خودخوان باشد، نمره پایان ترم، نمره نهایی آن درس محسوب می شود
بر اساس تعداد ) درس هایی که بخشی از آن نظری و بخش دیگر عملی است( عملی - نمره پایان ترم هر درس نظری    :5تبصره  

 .ین می شودواحد بخش نظری و بخش عملی تعی
 .برگزاری آزمون پایان ترم برای هر درس الزامی است: 6تبصره 

 
 درس ناتمام

در موارد استثنائی، نمره درس هایی مانند نمره تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در                      : 25ماده  
وژه ارائه می شوند، در صورتی که به        میدان و درس های عملی و درس هایی که در برنامه آموزشی مصوب، توأم با پر               

تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آن ها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی    
 .نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد به نمره قطعی تبدیل شود. می گردند
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 اعالم نمره ها 
استاد موظف است نمره آزمون پایان ترم درسی که ارزیابی آن را به عهده دارد ظرف دو هفته پس از برگزاری                           : 26ماده  

 . آزمون آن درس به اداره آموزش مرکز مربوط تسلیم کند
ح می شود نیز باید توسط منطقه       این زمان برای درس هایی که اوراق آزمون پایان ترم آن ها به طور متمرکز تصحی                : تبصره

 .رعایت شود
آموزش مرکز موظف است بعد از رسیدگی به اعتراض های دانشجویان و رفع اشتباه های احتمالی، نمره دانشجویان                  : 27ماده  

اداره آموزش منطقه   . را حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری آزمون های پایان نیمسال به اداره آموزش منطقه ارسال کند                  
 . یز ملزم است حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد نمره ها را به مدیریت سنجش دانشگاه ارسال کندن
 .نمره پس از اعالم به مدیریت سنجش دانشگاه غیر قابل تغییر است: تبصره

 
 میانگین نمره ها 

، به نام میانگین نیمسال، میانگین      در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمره های دانشجو در آن نیمسال تحصیلی              : 28ماده  
نمره های کلیه درس های گرفته شده از اول دوره تحصیل دانشجو تا پایان آن نیمسال تحصیلی، به نام میانگین کل،                          

 .محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود
ه میانگین نیمسال یا      تعداد واحد و نمره درس هایی که دانشجو به صورت قبول یا مردود گرفته است، در محاسب                       :تبصره

 .میانگین کل دانشجو محسوب نمی شود
 :میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو به شرح زیر محاسبه می شود: 29ماده 

 برای محاسبه میانگین نیمسال ، تعداد واحد هر درس گرفته شده در آن نیمسال تحصیلی در نمره آن درس                      _1
د واحد های گرفته شده در آن نیمسال تحصیلی تقسیم          ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب ها بر تعدا         

 .می شود
 برای محاسبه میانگین کل، تعداد واحد هر درس گرفته شده تا پایان آخرین نیمسال تحصیلی در نمره آن درس ضرب    _2

 .ی شودمی شود و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحد های گرفته شده تا پایان آخرین نیمسال تحصیلی تقسیم م
نمره درس های ترم تابستان، تکدرس و درس های پذیرفته شده طبق مفاد فصل یازدهم، تنها در محاسبه میانگین کل                    : تبصره  

 . دانشجو محسوب می شود
 

 مشروطی 
 اگر در پایان دوره   .  باشد، وضعیت دانشجو به دانشجوی مشروط تبدیل می شود         12اگر میانگین کل دانشجو کمتر از       : 30ماده  

 . دانشجو مشروط باشد هیچ نوع مدرکی به وی اعطا نمی شود
 اطالع دهد تا در صورت تمایل به ادامه تحصیل با            "هر مرکز موظف است وضعیت دانشجوی مشروط را به وی کتبا           : تبصره

ا این ب. یک نسخه از اخطار در پرونده دانشجو ضبط می شود. آگاهی از شرایط عدم دریافت مدرک تحصیلی ثبت نام کند
وصف، قصور در اخطار به وی از طرف اداره آموزش مرکز و یا اظهار بی اطالعی دانشجو از این امر، مانع اجرای                            

 .مقررات نمی شود
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 فصل هفتم
 مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

 
 

 مرخصی تحصیلی 
های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای سه نیمسال             دانشجو می تواند در هر یک از دوره             : 31ماده  

تحصیلی و در دوره های کارشناسی پیوسته شش نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی                    
 .استفاده کند

دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند در دوره کاردانی تنها یک نیمسال تحصیلی و در دوره                   : 1تبصره  
 .ارشناسی حداکثر برای دونیمسال تحصیلی متوالی ویا متناوب می تواند از مرخصی تحصیلی استفاده کندک

مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود و                      : 2تبصره  
.  را بپردازد  دانشجو موظف است در مدت استفاده از مرخصی تحصیلی، شهریه ثابت نیمسال تحصیلی مربوط              

 .صدور مرخصی تحصیلی بدون پرداخت شهریه ثابت فاقد اعتبار است
تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال                          : 32ماده  

تحصیلی، توسط دانشجو به اداره آموزش مرکز تسلیم گردد و قبل از ثبت نام موافقت شورای آموزشی مرکز                   
 .کتباً به وی ابالغ شود

دانشجویی که به عنوان مامور دولت، همسر یکی از کارکنان دولت، یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه، به                  : 33ماده  
عنوان همراه، به خارج از کشور اعزام می شود، می تواند با ارائه حکم مربوط و به تشخیص و تأیید شورای                        

از میزان مرخصی تحصیلی مجاز در طول دوره تحصیل، تا چهار سال              آموزشی دانشگاه، عالوه بر استفاده       
 .دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی و با پرداخت شهریه ثابت بهره مند گردد

 
 انصراف از تحصیل 

جوی ترک تحصیل بدون کسب اجازه از مرکز محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می شود، و دانش                : 34ماده  
 .منصرف از تحصیل، حق ادامه تحصیل ندارد

در موارد استثنایی، که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند، باید دالیل آن را حداکثر تا زمان ثبت                       : تبصره
در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل         . نام نیمسال تحصیلی بعد به مرکزمحل تحصیل خود ارائه دهد            

 آن نیمسال تحصیلی که دانشجو بدون اطالع ترک تحصیل کرده است، با                   توسط شورای آموزشی مرکز،    
 .پرداخت شهریه ثابت جزو مرخصی تحصیلی وی محسوب می شود

 و به طور کتبی     "دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود، باید درخواست انصراف خود را شخصا             : 35ماده  
ست فقط برای یکبار در فاصله یک ماه از تاریخ                این دانشجو مجاز ا     . به اداره آموزش مرکزتسلیم کند       

پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر . درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد    
 .شده و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد

یا دوره های فراگیر براساس      تحصیل مجدد دانشجوی منصرف ازتحصیل از طریق آزمون سراسری             : 1تبصره  
 .ضوابط مربوط امکان پذیر است

 . دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل داشته است شخصاً عمل کند:2تبصره 
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 فصل هشتم
 انتقال

 
 ضوابط انتقال 

یل دانشجو از دیگر دانشگاه ها به دانشگاه و یا از یک مرکز به مرکز دیگر                  انتقال به معنی تغییر محل تحص     : 36ماده  
 .در همان رشته تحصیلی و همان مقطع تحصیلی است

 : انتقال دانشجو به مراکز دانشگاه منوط به شرایط زیر است:37ماده 
 . دانشجو شرایط ادامه تحصیل در مرکز یا دانشگاه مبدا را داشته باشد_1
 . واحد درسی را در مرکز یا دانشگاه مبدا با موفقیت گذرانده باشد24قل  دانشجو حدا_2
 . باشد12 میانگین کل دانشجو حداقل _3
 نمره آزمون ورودی دانشجو از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در همان رشته تحصیلی و در همان                      _4

انشجو از مراکز دانشگاه به مراکز ردیف باالتر          با انتقال د  . سال در مرکز مقصد در سهمیه مربوط کمتر نباشد           
 .جدول ردیف بندی مراکز دانشگاه، مرکز مقصد موافق باشد

 و دانشجویان رشته های تحصیلی علوم        15دانشجویان رشته های تحصیلی علوم با میانگین کل حداقل            : 1تبصره  
این معافیت مشروط بر     . اشند معاف می ب    4 از داشتن شرط موضوع بند         16انسانی با میانگین کل حداقل        

 . واحد درسی غیر عمومی است12گذراندن حداقل 
انتقال دانشجو از دانشگاه به دوره های نیمه حضوری یا شبانه در دیگر دانشگاه ها یا موسسه های                        : 2تبصره  

ز آموزش عالی غیر انتفاعی به شرط موافقت دیگر دانشگاه یا موسسه مقصد و سازمان مرکزی دانشگاه مجا                   
 .است

 انتقال دانشجو از دیگر دانشگاه های غیر دولتی که دانشجو در آن ها از طریق آزمون سراسری پذیرش                      :3تبصره  
 .نمی شود، به دانشگاه ممنوع است

 انتقال دانشجو از دیگر دانشگاه ها و مراکز منوط به مجری بودن مرکز مقصد در رشته تحصیلی مورد                      :4تبصره  
 . در قبال عدم تطابق زمانی ارائه درس ها با برنامه دانشجو مسؤولیتی نداردتقاضا است و مرکز مقصد

 . انتقال دانشجو از دیگر دانشگاه ها به دانشگاه، با موافقت سازمان مرکزی دانشگاه میسر است:5تبصره 
 و ارتباط او     در صورت موافقت با انتقال دانشجو، کلیه سوابق وی به مرکز یا دیگر دانشگاه مقصد ارسال                 :6تبصره  

 .با مرکز یا دیگر دانشگاه مبدا قطع می شود
 انتقال دانشجو منوط به گذراندن بیش از نصف واحدهای درسی رشته تحصیلی وی در مرکز مقصد    :7تبصره  

بنابراین در هر شرایطی در انتقال، کمتر از نصف واحدهای گذرانده شده توسط دانشجو پذیرفته                     . می باشد 
 .می شود

 شهریه دانشجوی منتقل شده از دیگر دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی به استثنای دانشجوی                      :8ره  تبص
منتقل شده از دوره های روزانه دانشگاه های دولتی داخل کشور، برابر دانشجوی پذیرفته شده از طریق دوره                   

 .های فراگیر می باشد
از شرایط و تبدیل وضعیت از دانشپذیری به دانشجویی امکانپذیر             انتقال دانشجوی مرکز برون مرزی پس از احر         :9تبصره  

در این صورت مشمول مفاد این ماده می شود، و شهریه وی برابردانشجوی پذیرفته شده از طریق دوره های                       . است
 .فراگیر می باشد
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رک مستند و معتبر در اولویت انتقال قرار می گیرد و معاف از               انتقال دانشجو با شرایط زیر و با ارائه مدا         : 38ماده  
 : است37 ماده 4 و 2شرایط بندهای 

 سرپرست خانواده دانشجو شهید، فوت یا معلول شود، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان                   _1
 .رکز به محل سکونت گرددکفیل خانواده شناخته شود و مجبور به انتقال به محل سکونت و یا نزدیک ترین م

 دانشجو معلول شود، به نحوی که به تشخیص شورای آموزشی منطقه به طور مستقل قادر به ادامه زندگی                     _2
 .نباشد

 . دانشجو به دلیل ازدواج رسمی ملزم به انتقال به محل تحصیل یا اشتغال همسر شود_3
 . محل اشتغال دانشجو یا سرپرست قانونی وی تغییر کند_4
 .هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه اتفاق افتاده باشد: 1ره تبص

اگر دانشجو یا همسر وی شغل      . برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضروری است           : 2تبصره  
 .یده باشدآزاد دارد، گواهی اشتغال و سکونت او باید به تأیید مراجع قانونی رس

انتقال همسر و فرزندان اعضای هیأت علمی به محل اشتغال آنان طبق ضوابط ویژه ابالغی توسط وزارت                  : 3تبصره  
 . علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انجام می شود

 
 انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور

صیل در خارج از کشور به دانشگاه با موافقت و ابالغ وزارت علوم، تحقیقات و            انتقال دانشجوی شاغل به تح    : 39ماده  
 .فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود

 توسط سازمان مرکزی     38 و   37 انتقال دانشجوی مرکز برون مرزی دانشگاه با رعایت مفاد ماده های                  :تبصره
 .دانشگاه انجام می شود

 
 قالزمان انت

 هفته قبل از شروع نیمسال      6دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد، حداقل               : 40ماده  
 .تحصیلی به دیگردانشگاه یا مرکز مبدا تسلیم کند

دانشگاه در صورت موافقت با انتقال دانشجو، موظف است حداکثر ظرف یک هفته موافقت خود را همراه                     : 41ماده  
در صورت اعالم نظر موافق دیگر      . ست دانشجو و ریزنمره های وی به دیگر دانشگاه مقصد ارسال دارد           درخوا

این زمان بندی در مورد     . دانشگاه مقصد در مدت حداقل دو هفته قبل از شروع ثبت نام، انتقال صورت می گیرد               
 .انتقال دانشجو بین دو مرکز نیز باید رعایت شود

 37 ماده   7تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دیگر دانشگاه یا مرکز مقصد با رعایت تبصره             مدرک فراغت از    : 42ماده  
در مدارک صادر شده توسط دانشگاه، تعداد واحدهای درسی گذرانده شده توسط دانشجو و               . صادر می شود  

 آن ها قید    مجموع واحدهای درسی در دیگر دانشگاه یا مرکز مبدا و نیز مرکز مقصد، با ذکر میانگین نمره های                  
 .می شود

 .انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط برای یک بار مجاز است: 43ماده 
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 فصل نهم
 مهمان

 
کز در مواردی که دانشجو به طور موقت، ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با موافقت مرا                    : 44ماده  

 .مبدا و مقصد، به عنوان دانشجوی مهمان، به طور موقت، برای مدت معین، محل تحصیل خود را تغییر دهد
مهمان شدن دانشجو در یک مرکز، مشروط به این است که، دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در                   : 45ماده  

 .دیگر دانشگاه یا مرکز مبدا گذرانده باشد
نشجو برای گذراندن یک یا چند درس در دیگر دانشگاه هایی که از طریق آزمون سراسری،                 مهمان شدن دا  : 46ماده  

 .دانشجو می پذیرند، با نظر شورای آموزشی مرکز و موافقت دیگر دانشگاه مقصد بالمانع است
مبدا و مرکز با موافقت دیگر دانشگاه ) اعم از دولتی و غیر دولتی( مهمان شدن دانشجو از دیگر دانشگاه ها   :1تبصره  

 .مقصد بالمانع است
 مهمان شدن دانشجوی مرکز برون مرزی برای گذراندن یک یا چند درس در یکی از دانشگاه های خارج                     :2تبصره  

 .کشور مورد تایید مرکز برون مرزی بالمانع است
را به  هر دانشجو در هر رشته تحصیلی می تواند کمتر از نصف کل واحدهای درسی رشته تحصیلی                        : 47ماده  

 .صورت مهمان در مراکز دیگر بگذراند
انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تک درس و یا نیمسال تحصیلی کامل، باید با اطالع دیگر دانشگاه یا                    : 1تبصره  

 .مرکز مبدا و طبق شرایط مرکز مقصد باشد
کز مبدا گزارش و در پرونده دانشجو        نمره های دانشجو در پایان نیمسال تحصیلی باید از طریق مرکز مقصد به مر               :2تبصره  

 .ضبط شود
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 فصل دهم
 تغییر رشته

 
دانشجو در طول تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می تواند، با داشتن شرایط زیر و موافقت شورای                  : 48ماده  

روه آزمایشی و در همان مرکز تغییر       آموزشی مرکز از یک رشته تحصیلی به رشته تحصیلی دیگر در همان گ             
 :رشته دهد

 . باشد37 ماده 1 وتبصره 4، 3، 2، 1 دارای شرایط بندهای _1
 با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل پس از تطبیق درس های و پذیرفتن واحدهای درسی گذرانده شده طبق    _2

 .تحصیلی جدید را داشته باشدمفاد فصل یازدهم، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته 
تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط این ماده و                    : 1تبصره  

 .اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط امکان پذیر است
ینی شده، اضافه بر    تغییر رشته به رشته های تحصیلی که در ضوابط گزینش آن ها شرایط خاص پیش ب                : 2تبصره  

 .رعایت کلیه شرایط این ماده موکول به احراز شرایط مربوط نیز می باشد
 دانشجوی پذیرفته شده از طریق دوره های فراگیر، اضافه بر رعایت کلیه شرایط این ماده به استثنای                       :3تبصره  

 دوره دانشپذیری مربوط را     ، باید درس های مرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضا در          37 ماده   4 و   3،  2بندهای  
دانشجوی پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری، در          .  در یک نیمسال تحصیلی بگذراند       12با نمره حداقل     

صورتی که متقاضی تغییر رشته حتی اگر همراه با تغییر گروه آزمایشی باشد، نیز می تواند از مزایای این                        
 .های تحصیلی است که نیمسال دانشپذیری داشته اند یا دارندمفاد این تبصره شامل رشته . تبصره استفاده کند

 .دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی، تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد: 4تبصره 
، امکان  )کاردانی(به مقطع پایین تر     ) کارشناسی(تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح، یا از مقطع باالتر            : 49ماده  

 .پذیر است
درصورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید ثبت نام                    : 50ماده  

 .کند و پس ازثبت نام، دانشجو حق بازگشت به رشته تحصیلی قبلی را ندارد
 اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته تحصیلی جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته                       : تبصره

 .تلقی می شود
 تغییر رشته همزمان با انتقال، مشروط به آن است که دانشجو شرایط انتقال و تغییر رشته را با هم داشته                       :51ماده  

 .باشد
 

 تغییر رشته الزامی 
چنانچه دانشجو به تشخیص کمیسیون موارد خاص دانشگاه در دوران تحصیل، دچار بیماری یا سانحه ای                : 52ماده  

یی ادامه تحصیل در آن رشته تحصیلی و یا امکان بهره گیری از کارآیی حاصل از آن را طبق                       گردد که توانا  
جداول نقص عضو از دست بدهد، می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته تحصیلی دیگری متناسب با رشته                    

د، تغییر رشته   تحصیلی خود در همان گروه آزمایشی که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دار                 
 . معاف می باشد37 ماده 4، و 3، 2در این حال دانشجو از رعایت شرایط بندهای . دهد
در مواردی که دانشجو به دالیل نقص عضو و بیماری، توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته های                         : تبصره

س از بررسی کامل مسأله،     تحصیلی گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد، کمیسیون موارد خاص دانشگاه پ            
 .نسبت به تغییر رشته دانشجو به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر تصمیم می گیرد

متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارک الزم، حداقل شش هفته پیش از شروع نیمسال                    : 53ماده  
 .تحصیلی به دیگر دانشگاه و مرکز محل تحصیل خود تسلیم کند

در تغییر رشته که همراه با تغییر مقطع تحصیلی از کارشناسی به کاردانی است، حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای                    : 54ماده  
 .دوره کاردانی محاسبه می شود
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 فصل یازدهم
 پذیرش واحدهای درسی

 
ویی که مهمان شده، منتقل شده، تغییر رشته        معادل سازی و پذیرش درس های گذرانده شده توسط دانشج         : 55ماده  

 :تحصیلی داده و یا مجددا دانشجو شده است مشروط به شرایط زیر است
 واحدهای درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت                   _1

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذرانده شده باشد
 . به عنوان دانشجوی رسمی در دوره های رسمی واحدهای درسی را اخذ کرده باشد دانشجو_2
 محتوای آموزشی درس های گذرانده شده قبلی با هشتاد درصد محتوای درس مشابه در رشته تحصیلی فعلی به                   _3

 .تشخیص گروه آموزشی مربوط مطابقت داشته باشد
 . صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیارها باشد در معیار14 نمره های دانشجو در هر درس حداقل _4
 . مجموع واحدهای درسی پذیرفته شده کمتر از پنجاه درصد مجموع واحدهای رشته تحصیلی فعلی باشد_5

 مساوی تعداد واحد درس گذرانده شده         3در صورتی که تعداد واحد درس پذیرفته شده موضوع بند              : 1تبصره  
اگر تعداد واحد محسوب شده کمتر از تعداد          .  درس پذیرفته محسوب می شود      نباشد، تعداد واحد کمتر برای     

واحد درس جایگزین شده در رشته تحصیلی فعلی باشد، در این صورت دانشجو موظف است با گذراندن درس       
 .های انتخابی به تشخیص گروه آموزشی مربوط این کمبود را جبران کند

 دانشگاه مبدا اعم از قبولی یا مردودی و سوابق آموزشی عیناً در                 تمام نمره های درسی دانشجو در       : 2تبصره  
 .پرونده دانشجو ثبت می شود

 . نمره ها ی درس های پذیرفته شده در میانگین کل دانشجو محسوب می شود:3تبصره 
رد نمره   با انتقال دانشجو از یک مرکز به مرکز دیگر هیچ تغییری در کارنامه دانشجو از نظر پذیرش یا                        :4تبصره  

 .های درسی ایجاد نمی شود
 دانشجوی مرکز برون مرزی پس از شرکت در آزمون جامع کلیه درس های گذرانده شده و کسب حداقل                    :5تبصره  

 . می شود4 مشمول تبصره 12 در هر درس و میانگین کل حداقل 10نمره 
اه یا در دوره های روزانه سایر        معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در دانشگ            :6تبصره  

 معاف  4 در آن ها کسب کرده باشد از شرط بند           12دانشگاه های دولتی، مشروط به آنکه دانشجو حداقل نمره          
 .است

خوب،     = 3متوسط،          = 2ضعیف،   = 1مردود،   = 0( در صورتی که نمره ها در معیار صفر تا چهار               :7تبصره  
 تعیین    17 و نمره عالی معادل        14، نمره خوب معادل       12 نمره متوسط معادل       ثبت شده باشد،   ) عالی = 4

معادل سازی در سایر معیارها در صورت لزوم بر مبنای ضوابطی که دانشگاه تدوین می کند،                      . می شود 
 .صورت می گیرد

نشگاه گذرانده است و     معادل سازی و پذیرش کلیه درس های دانشجویی که قبالً این درس ها را در دا                    :8تبصره  
 . معاف است5 و 2مجدداً در این دانشگاه پذیرفته شود، از شرایط بندهای 

 دانشجو می تواند در آزمون پایان نیمسال تحصیلی کلیه درس هایی که قبالً آن ها را با موفقیت گذرانده                      :9تبصره  
 درس ها الزامی است، لیکن تعداد        ثبت نام برای آزمون این    .  را احراز نکرده است شرکت کند       4ولی شرط بند    

 . در نیمسال محسوب نمی شود12واحدهای این درس ها جزو حداکثر واحد انتخابی مجاز موضوع ماده 
 واحد از درس های پذیرفته شده، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل                   15 به ازای هر      :10تبصره  

 .دانشجو کاسته می شود
جدید حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش، موظف به ارائه ریزنمره های تائید شده                   پذیرفته شده    :11تبصره  

 .فرصت مذکور تمدید نمی شود. واحدهایی است که تقاضای کتبی خود را برای تطبیق آن ها ارائه کرده است
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 فصل دوازدهم
 فراغت از تحصیل

 
دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته                : 56ماده  

را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، دانش آموخته آن دوره                         
 .شناخته می شود

که آخرین نمره درسی وی به آموزش مرکز        آن نیمسال تحصیلی است       آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو    :1تبصره  
 .تحویل داده می شود

فراغت از تحصیل دانشجویی که در نیمسال پاییز، نیمسال بهار یا ترم تابستان دانش                 مدرک گواهینامه یا : 2تبصره
آموخته می شود، به ترتیب در سی ام بهمن ماه، سی ام تیرماه و یا سی ام شهریورماه سال مربوط صادر                            

 .دمی شو

 باشد تا با رعایت سایر ضوابط، واجد شرایط اعطای            12میانگین کل دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل            : 57ماده  
 .کارشناسی در رشته تحصیلی مربوط شناخته شود) دانشنامه(مدرک کاردانی یا مدرک 

ارا بودن شرایط این فصل، در      دانشجوی مرکز برون مرزی برای دریافت مدرک تحصیلی باید اضافه بر د           : 1تبصره  
 . کسب کند12 در هر درس و میانگین کل 10آزمون جامع کلیه درس های گذرانده شرکت کند و نمره حداقل 

 کمتر باشد، چنانچه از نظر سنوات تحصیل منعی نداشته          12 در صورتی که میانگین نمره های دانشجو از          :2تبصره  
 واحد 20واحد درسی در یک نیمسال تحصیلی در دوره کاردانی و تا       10باشد، حسب مورد می تواند حداکثر تا        

 گذرانده است، با    12درسی در دو نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی از درس هایی را که با نمره کمتر از                    
.  انتخاب و آن درس ها را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران کند               "پرداخت شهریه دوره های فراگیر مجددا     

 این صورت نمره های درس های تکراری عالوه بر نمره های قبلی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه                      در
 .میانگین کل وی محسوب می شود

 دانشجوی دوره کارشناسی که طبق مقررات و آیین نامه آموزشی و یا به دالیلی ادامه تحصیل او میسر                       :58ماده  
اشد و انصراف قطعی دهد، و یا نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در              نباشد و یا خود مایل به ادامه تحصیل نب        

 استفاده کند و یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمره های خود را جبران کند، اگر                        57ماده  
رشته  واحد درسی مصوب دوره را با نمره قبولی گذرانده باشد، می تواند مدرک کاردانی در همان                    70حداقل  

الزم به ذکر است، مفاد این ماده مشمول دانشجویی که در دوره کاردانی پذیرفته شده               . تحصیلی را دریافت کند   
 .است، نمی شود

 باشد، گواهینامه پایان دوره     12 و کمتر از     10دانشجویی که میانگین کل وی در پایان دوره تحصیل حداقل           : 59ماده  
 .ا ذکر میانگین کل دریافت می کندبدون عنوان کاردانی یا کارشناسی و ب
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 را  58اگر دانشجوی دوره کارشناسی از تحصیل منصرف یا اخراج شود، یا نتواند مدرک موضوع ماده                    : 60ماده  
دریافت کند، و همچنین دانشجوی دوره کاردانی از تحصیل منصرف یا اخراج شود و یا نتواند مدرک موضوع                   

 را دریافت کند، گواهی تعداد واحدهای اخذ شده و قبول شده با ذکر میانگین کل و قید وضعیت وی که                      57ماده  
 .منجر به خاتمه تحصیالت شده و دانش آموخته نشده است را می تواند درخواست کند

 دانشجویان فعلی دانشگاه نیز      کلیه ضوابط، مقررات و آیین نامه های مغایر با این آیین نامه لغو می شود و کلیه                     : 61ماده  
 .مشمول مفاد این آیین نامه می شوند

 
 و اصالحات آن در جلسه مورخ       18/7/1380 تبصره در جلسه مورخ      90 بند و  30 ماده،   61 فصل،   12این آیین نامه در     

 . شورای دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم به اجرا است11/2/1381

 

 


