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2 )صدرا(ي آموزش عالي صدرالمتألهين  سسهؤم   
  تعاريف

دانـشجو در طـول تحـصيل بـا         در اين دفترچه تعاريف زير پذيرفته شده است كه          
  .آن برخورد دارد

  :دانشگاه. 1
سسات آموزش عالي اعـم از آموزشـي و پژوهـشي روزانـه و شـبانه،              ؤي م   به همه 

  .شود دولتي و غير دولتي گفته مي
  :انشكدهد. 2

: ي خاصي از علوم فعاليـت دارد، ماننـد          واحدي از يك دانشگاه است كه در رده       
  .دانشكده عمران، دانشكده برق، دانشكده مكانيك، دانشكده علوم

  :گروه آموزشي. 3
واحدي از يك دانشكده يا يك دانشگاه است كه در يك رشته خـاص يـا چنـد                  

  .معارف و نظاير آنرشته متجانس فعاليت دارد، مانند گروه رياضي، گروه 
  :دوره. 4

منظــور از دوره در نظــام آمــوزش عــالي مــدت زمــاني اســت كــه دانــشجو وارد  
التحـصيل   كند و در آن رشته فارغ دانشگاه شده و در يك رشته خاص تحصيل مي        

  .مانند دوره كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري. شود مي
  :امور دانشجويي. 5

ي اصلي آن ارائـه خـدمات رفـاهي، هنـري،                كه وظيفه  واحدي از دانشكده است   
  .باشد هاي فوق برنامه تا پايان تحصيل دانشجويان مي فرهنگي و فعاليت
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  :دانشجو. 6
كسي اسـت كـه طبـق مقـررات و زارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي در دانـشگاه                     

  .پذيرفته شده و ثبت نام نموده است
  :استاد. 7

دروس نظري و عملي را در دانـشگاه بـر   عضو هيأت علمي كه مسئوليت تدريس  
  .عهده دارد

  :رشته. 8
هـاي علمـي اسـت كـه از لحـاظ موضـوع كـامالً                 يكي از شـعب فرعـي از گـروه        

مشخص از ديگر موضـوعات متمـايز بـوده و حـداقل بـه يـك كـارآيي مـشخص                   
  .انجامد مي
  :گرايش. 9

  .شود هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد گرايش ناميده مي
  :امور آموزش. 10

ي امـور آموزشـي مربـوط بـه      اري در يـك دانـشكده اسـت كـه همـه     دواحـدي ا 
آوري نمـرات و اعـالم        دانشجويان از قبيل انتخاب واحد، انجـام امتحانـات، جمـع          

  .نتايج را بر عهده دارد
  
  

كـارداني و كارشناسـي مـصوب       هـاي     نامـه آموزشـي دوره      ها از آئـين     اين گزيده 
هاي مختلـف      و بخشنامه  1376ريزي ارديبهشت ماه      ي عالي برنامه   شورا 339جلسه  

 هاي آموزشي  نامهاي از آئينگزيده



4 )صدرا(ي آموزش عالي صدرالمتألهين  سسهؤم   
كه به اين دانـشگاه ارسـال شـده انتخـاب و ارائـه شـده اسـت و بـراي دانـشجويان                  

  .باشد  به بعد مي76-77ورودي سال 
  
  

  :2ماده 
هايي كه توسط دانـشگاه اعـالم         شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت       پذيرفته

عـه بـراي    ج عـدم مرا   ،ي و انتخـاب واحـد مراجعـه نماينـد         نويـس   شـود بـراي نـام       مي
نويسي در نخستين نيمـسال تحـصيلي پـس از اعـالم نتـايج آزمـون انـصراف از                     نام

  .تحصيل تلقي خواهد شد
  :3ماده

كنـد بـراي     در هر نيمسال در زماني كه دانـشگاه اعـالم مـي        دانشجو موظف است  
جعـه كنـد عـدم مراجعــه    ي آمـوزش مرا  ادامـه تحـصيل و انتخـاب واحـد بـه اداره     

بدون اطالع و عذر موجه در يك نيمـسال     ) انتخاب واحد (نويسي    دانشجو براي نام  
در صورت تأخير و يا عذر موجه حـق انتخـاب         . به منزله انصارف از تحصيل است     

زو مـدت مجـاز   جـ ولي آن نيمـسال   . واحد و ادامه تحصيل را در آن نيمسال ندارد        
  .شود تحصيل وي محسوب مي

نويـسي بـا      دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از نـام            :تبصره
داليل مستند به طور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي به اداره           

  .آموزش دانشگاه ارائه نمايد

 نام نويسي
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  :4ماده 
نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يـك رشـته و در               دانشجو در يك زمان حق نام     

در . ك گـرايش در يـك يـا چنـد دانـشگاه را نخواهـد داشـت            هر رشته بيش از يـ     
هــاي انتخــابي بــه تــشخيص  صــورت تخلــف از ادامــه تحــصيل در يكــي از رشــته

كميسيون بررسي موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصيلي وي باطـل اعـالم              
هـاي مربـوط بـه رشـته          و دانشجود در اين حال موظف است كليـه هزينـه          . شود  مي

  .ربط بپردازد هاي تعيين شده به دانشگاه ذي ق تعرفهحذف شده را مطاب
از شـمول ايـن مـاده مـستثني        ) اسـتعدادهاي درخـشان   (دانشجويان ممتاز   : تبصره
تعريف دانشجوي ممتاز ضوابط اجرايي اين تبصره توسط شوراي هـدايت           . هستند

  .شود استعدادهاي درخشان در آموزش عالي تعيين و ابالغ مي
  
  
  

  :5ماده 
در نظام واحدي   . هاي كشور مبني بر نظام واحدي است        در تمام دانشگاه  آموزش  

شـود قبـولي و يـا عـدم          ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سـنجيده مـي           
  .قبولي دانشجو دريك درس به همان درس محدود است

  
  
  
  

 نظام آموزشي



6 )صدرا(ي آموزش عالي صدرالمتألهين  سسهؤم   
  
  

  :6ماده 
هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و عنداللزوم يـك دوره تابـستاني     

 هفتـه   6 هفتـه و هـر دوره تابـستاني شـامل            17تحـصيلي شـامل     ست و هر نيمسال     ا
  .آموزش است

 پاياني نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش          ت مدت امتحانا  :تبصره
  .شود محسوب نمي

  
  

  :10ماده 
هـاي تحـصيلي بـه        تعداد واحدهاي درسي الزم براي گذراندن هـر يـك از دوره           

  :شرح زير است
 واحـد،   135 تا   130مهندسي  هاي فني و      هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته       هدور
ــا 130هــاي كارشناســي پيوســته فنــي و مهندســي   دوره  واحــد، دوره هــاي 140 ت

 172-182 ارشد پيوسته    هاي كارشناسي    واحد، دوره  70 تا   67 ناپيوسته   كارشناسي
  . واحد72تا 68هاي كارداني   دوره،واحد

  :11ماده 
 واحـد   20 و حـداكثر     12توانـد در هـر نيمـسال تحـصيلي حـداقل              جو مي هر دانش 

  .درسي را انتخاب نمايد

 سال تحصيلي

 تعداد واحدهاي الزم و طول مدت تحصيل
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 در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخـاب حـداقل             :1تبصره  
  . واحد معاف است12

 در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يـك درس بـاقي               :2تبصره  
توانـد امتحـان آن درس        شگاه و تاييد استاد مربوطه مي     مانده داشته باشد، با نظر دان     

  .را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند
 17 اگر دانـشجويي در يـك نيمـسال ميـانگين كـل نمـراتش حـداقل                  :3تبصره  
 واحـد درسـي را      24تواند با نظر دانشگاه در نيمـسال بعـدي حـداكثر تـا                باشد، مي 

  .انتخاب كند
 واحـد  24واردي كه دانـشجو بـراي فراغـت از تحـصيل حـداكثر           در م  :4تبصره  

تواند تمامي واحدهاي     باقي داشته باشد، حتي اگر مشروط باشد با نظر دانشگاه مي          
  .باقيمانده را در يك نيمسال انتخاب كند

  . واحد درسي است6 تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر :5تبصره 
  : 12ماده 

هـاي   هـا در دوره   آزمـون سراسـري ورودي دانـشگاه     نشـدگا   ذيرفتهآن دسته از پ   
هاي تحصيلي كـه      ي رشته   كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در همه       

نمـره خـام امتحـان آنهـا در آزمــون ورودي در يـك يـا چنـد درس بـه تــشخيص         
شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده از حد نصاب معيني كمتر باشد موظفند حـسب             

كنـد بـه عنـوان دروس جبرانـي يـا             ز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مـي         نيا
  .پيش نياز دانشگاهي عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذارنند



8 )صدرا(ي آموزش عالي صدرالمتألهين  سسهؤم   
ــصره  ــيش :3تب ــه دروس پ ــشگاهي و چگــونگي    ارائ ــاز دان ــا در  ني اجــراي آنه
 ها از هر حيـث ماننـد دروس دانـشگاهي و تـابع مقـررات آمـوزش عـالي                    دانشگاه
ي ايــن درس در كارنامــه دانــشجو ثبــت و در ميــانگين نمــرات پايــان  نمــره. اســت

شـود و در مـشروطي،        نيمسال و همچنين در ميانگين نمرات دانـشجو محاسـبه مـي           
  .قبولي يا ردي دانشجو نيز تأثير دارد

 واحـد از    8 به حداكثر طول دوره تحـصيلي دانـشجوياني كـه حـداقل              :4تبصره  
هي را گذارنــده باشـند، يــك نيمـسال تحــصيلي افــزوده   نيــاز دانـشگا  دروس پـيش 

  .شود مي
  :13ماده 

 سال و   3ها كارداني و كارشناسي ناپيوسته        حداكثر مدت مجاز تحصيلي در دوره     
 ســال اســت در صــورتي كــه دانــشجو نتوانــد 6هــاي كارشناســي پيوســته  در دوره

دانـشگاه  واحدهاي دوره را در حداكثر مجـاز تحـصيلي بـا موفقيـت بگذرانـد، از                 
  .شود مربوطه اخراج مي

  
  

  :14ماده 
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت              
. دانشجو در هر درس نبايد از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز كنـد              

  .شود در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي

 حضور و غياب
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دانـشجو در هـر درس بـيش از چهـار هفـدهم      در صورتي كـه غيبـت       : 1تبصره  
در ايـن   . شـود   باشد، ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مـي            

   . واحد در طول نيمسال براي وي الزامي نيست12حال رعايت حد نصاب 
سـنوات تحـصيلي دانـشجو      جزو    كامل سال   نيم عنوان يك   سال مذكور به     ولي نيم 

  .شود محسوب مي
 و يـا     غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضـافه              :2تبصره  

به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو چهار هفدهم غيبت مجـاز            
  .شود دانشجو محسوب مي

  :15ماده 
غيبت غيرموجه در امتحان هر درس بـه منزلـه گـرفتن نمـره صـفر در امتحـان آن         

  .گردد درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي
  :16ماده 

در جلسات درس و در امتحان بر عهـده شـوراي            بودن غيبت    تشخيص غير موجه  
  .آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است

  
  

  :17ماده 
تواند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلتي كمتر از دو هفتـه پـس از        دانشجو مي 

شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخـابي خـود         

 حذف و اضافه



10 )صدرا(ي آموزش عالي صدرالمتألهين  سسهؤم   
مشروط بر آن كه تعـداد واحـدهاي      . درس ديگر را جا به جا نمايد      را حذف يا دو     

  .) واحد20 تا 12(انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نكند 
  :18ماده 

 هفته بـه پايـان نيمـسال تحـصيلي مانـده      5تواند تا    در صورت اضطرار دانشجو مي    
فقط يكي از دروس نظري خود را با تأييد گروه آموزشـي مربوطـه حـذف كنـد،                  

 بر آنكه اوالً غيبت دانشجو در آن درس بـيش از چهـار هفـدهم مجمـوع                  مشروط
 واحـد كمتـر     12ساعات آن درس نباشد، ثانيـاً تعـداد واحـدهاي باقيمانـده وي از               

  .نشود
  :19ماده 

ها اخذ شده در يك نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنـا                حذف كليه درس  
ه ادامه تحصيل در آن نيمسال      به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر ب       

نباشــد، در ايــن صــورت نيمــسال مزبــور جــزو حــداكثر مجــاز تحــصيل دانــشجو   
  .محسوب خواهد شد

  
  

  :20ماده 
ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كالس            
انجام تكاليف درسي و نتايج امتحانات بين نيمـسال و پايـان نيمـسال صـورت مـي                  

  . است درس آن دررد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجوگي
  . برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است:تبصره

 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو
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  :21ماده 
معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمـره درس اسـت و نمـرات دانـشجو در              

  .شود هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست تعيين مي
  :22ماده 

دانشجويي كـه در هـر يـك از دروس          .  است 10ه قبولي در هر درس      حداقل نمر 
با ايـن حـال نمـرات       . الزامي مردود شود، در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است          

كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبـت و در محاسـبه ميـانگين          
  .شود منظور مي
د، بـه جـاي آن درس        اگر دانشجويي در يك درس اختياري مـردود شـ          :تبصره

تواند از جـدول دروس انتخـابي در برنامـه مـصوب درس ديگـري را انتخـاب                    مي
  .كند

  :23ماده 
ــو ــات    ادر م ــارآموزي عملي ــارآموزي و ك ــري ك ــرين دبي ــره تم ــتثنايي نم رد اس
 كار در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب تـوأم بـا پـروژه             ،صحرايي
خيص اسـتاد و تاييـد گـروه آموزشـي مربـوط            شود، در صورتي كه به تش       ارائه مي 

نمـره  . گـردد   ناتمـام تلقـي مـي     تكميل آنها در يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشـد،          
  .ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعدي به نمره قطعي تبديل گردد
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  :24ماده 
 روز پـس    10استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظـرف             

  . نمايدمليسري امتحان درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوطه تاز برگزا
  :25ماده 

 اسـت نمـرات   فربط در هر دانشگاه موظ      اداره آموزش هر دانشكده با واحد ذي      
دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخـرين امتحـان هـر نيمـسال و                  

باهات احتمالي به آموزش كل   بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشت        
  .دانشگاه تسليم نمايد

  . نمره پس از اعالم به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است:تبصره
  :26ماده 

در پايان هر نيمسال تحصيلي ميانگين نمـرات دانـشجو در آن نيمـسال و ميـانگين              
مـرات  كل نمرات او تا پايان آن نيمسال و در پايان دوره تحـصيلي ميـانگين كـل ن        

  .شود دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي
 براي محاسبه ميانگين نمرات تعداد واحـدهاي هـر درس در نمـره آن               :1تبصره  

شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسي كـه دانـشجو بـراي         درس ضرب مي  
بر تعـداد كـل واحـدهاي اخـذ شـده      ) اعم از ردي يا قبولي (آنها نمره گرفته است     

  .شود تقسيم مي

 امتحانات و نمره
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نمـرات  . شـود    دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمـي         :2تبصره  
گذراند تنها در محاسـبه ميـانگين كـل       ي تابستاني مي    وسي كه دانشجو در دوره    در

به همـين نحـو نمـرات دانـشجو در نيمـسالي كـه الزامـاً               . شود  دانشجو محسوب مي  
كند و كسر بودن واحدها خارج از اراده اوسـت نيـز               واحد انتخاب مي   12كمتر از   

ولـي آن نيمـسال جـزو       . ودشـ   مانند دروس تابستاني در ميانگين كل او محاسبه مي        
  .حداكثر مدت مجاز تحصيلي دانشجو محسوب خواهد شد

  :27ماده 
در غيـر  .  باشـد 12د كمتر از يميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبا     

  .نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود اين صورت نام
  :28ماده 

كنـد جـز در آخـرين نيمـسال           سي مـي  نويـ   دانشجويي كه به صورت مـشروط نـام       
  . واحد درسي در آن نيمسال را ندارد14 از شتحصيلي حق انتخاب بي

  :29ماده 
هـاي كارشناسـي و كارشناسـي         در صورتي كه ميانگين نمرات دانـشجو در دوره        

هاي كـارداني و       نيمسال متناوب و در دوره     4ارشد پيوسته در سه نيمسال متوالي يا        
 12در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يـا متنـاوب كمتـر از     كارشناسي ناپيوسته   
  .شود اي كه باشد از ادامه تحصيل محروم مي باشد، در هر مرحله

  :30ماده 
دانشجويي كه بـه لحـاظ مـشروط شـدن بـيش از حـد از ادامـه تحـصيل در دوره            

تر رشته مربـوط       شود، در صورتي كه واحدهاي مقطع پايين        كارشناسي محروم مي  
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انده باشد و ميانگين كل او در اين واحدها كمتـر           ر تا سقف مجاز با موفقيت گذ      را

تر   تواند با رعايت ساير ضوابط مربوطه مدرك مرسوم مقطع پايين            مي ، نباشد 12از  
  .را در آن رشته دريافت كند

تـر وجـود نداشـته        در صورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين        : تبصره
د برنامه مصوب باشد، دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي           باشد و آن رشته فاق    

هاي موجـود نزديـك بـه رشـته تحـصيلي خـود در مقطـع                  مربوطه به يكي از رشته    
تر در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با                  پايين

بديهي . شودالتحصيل    رشته جديد و گذراندن واحدهاي كمبود در آن مقطع فارغ         
است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبود بر عهده گـروه آموزشـي دانـشگاه                

  .پذيرنده است
  :31ماده 

شود   دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم مي             
تواند بـراي   در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است مي     

ون سراسـري شـركت كنـد و در صـورت قبـولي در رشـته                تحصيل مجدد در آزم   
توانـد واحـدهايي را كـه         دانشگاه پذيرفته مي  . مورد عالقه خود ادامه تحصيل دهد     

دانشجو در رشته قبلي گذرانـده اسـت بـا برنامـه رشـته جديـد تطبيـق داده و طبـق                 
  .نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد ضوابط اين آيين
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  :33ماده 
هــاي كــارداني و كارشناســي ناپيوســته   توانــد در هــر يــك از دوره يدانــشجو مــ

 نيمـسال متـوالي يـا       2 نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسـته بـراي           2حداكثر براي   
  .متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند

 مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيلي در هر دوره            :تبصره
  .شود محسوب مي

  :34ماده 
مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي حـداقل دو هفتـه قبـل از شـروع            تقاضاي  

نويسي هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آمورش دانشكده يـا دانـشگاه تـسليم                 نام
  .گردد

ش موظــف اســت پــس از كــسب نظــر از گــروه آموزشــي ز اداره آمــو:تبــصره
سـت  نويـسي موافقـت يـا عـدم موافقـت بـا درخوا       ربط قبل از اتمام مهلـت نـام        ذي

  .دانشجو را كتباً به وي ابالغ نمايد
  :35ماده 

ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشگاه محل تحـصيل انـصراف از تحـصيل        
  .شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد محسوب مي

دانـد،     در مورد استثنايي كه دانشجوي ترك تحصيل خود را موجـه مـي             :تبصره
. ل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهـد            بايد داليل آن را حداق    

 مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
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در صورت تاييد موجه بـودن تـرك تحـصيل توسـط دانـشگاه، آن نيمـسال جـزو                   

  .شود مرخصي تحصيلي دانشجود محسوب مي
  :36ماده 

دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را            
اين دانشجو مجاز اسـت فقـط بـراي         . تسليم نمايد شخصاً به اداره آموزش دانشگاه      

ي يك ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي انصراف خـود را پـس            يك بار در فاصله   
شـود و     پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي           . بگيرد

  .دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد
صيل موظف است به كليـه تعهـداتي كـه در           منصرف از تح   ي دانشجو :1تبصره  

  .دوران تحصيل سپرده است عمل كند
 تحصيل مجدد دانـشجوي انـصراف از تحـصيل موكـول بـه شـركت و                  :2تبصره  

  .قبولي در آزمون سراسري بر اساس ضوابط مربوط است
  :37ماده 

دانــشجويي كــه بــه عنــوان همــسر يكــي از كاركنــان دولــت يــا همــسر يكــي از  
توانـد بـا      شـود مـي     رسيه به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مـي          دانشجويان بو 

ارائه حكم مأموريـت همـسر و بـه تـشخيص و تاييـد شـوراي آموزشـي دانـشگاه،              
 سال ديگر نيـز  4عالوه بر استفاده از مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل، تا         

  .مند گردد از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره
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  :38ده ما

انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجود از يك دانشگاه به دانـشگاه ديگـر در     
  .همان رشته و همان مقطع تحصيلي است

  :39ماده 
هاي تهران ممنوع است، به جز مـواردي كـه            انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاه      

  .ت از بحث دانشجويان اين دانشگاه خارج اس كهنامه توضيح داده در آيين
  :40ماده 

هـا و از      انتقال دانشجو از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تهران به شهرستان           
ــه شــرط موافقــت     شهرســتان ــه يكــديگر در يــك رشــته و در يــك مقطــع ب هــا ب
  .هاي مبداء و مقصد بالمانع است دانشگاه
  :41ماده 

هـاي حـضوري      هاي شبانه به روزانه از دانشگاه پيام نور به دانـشگاه            انتقال از دوره  
 ولـي انتقـال بـه    ،هاي غير دولتي ممنوع اسـت      و از دانشگاه  ) اعم از روزانه و شبانه    (

  .عكس آن با موافقت مبداء و مقصد بالمانع است
  :47ماده 

شود   مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي          
وع واحـدها در    و در آن مدرك تعداد واحدهاي گذرانـده شـده دانـشجو و مجمـ              

انتقال
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هاي مبداء و مقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانـشجو              دانشگاه
  .شود قيد مي
  :48ماده 

  .انتقال در طول مدت تحصيل در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز است
  
  

  :49ماده 
در مواردي كه دانشجو به طور موقت ناگزير به تغيير محل تحـصيل خـود باشـد،                 

هاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي مهمان به طـور             ند با موافقت دانشگاه   توا  مي
  .موقت براي مدت معين محل تحصيل خود را تغيير دهد

  :50ماده 
مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين اسـت كـه دانـشجو حـداقل                 

  .يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد
  :51ماده 
ن شدن دانـشجو در يـك دانـشگاه بـراي گذرانـدن يـك يـا چنـد درس بـه                      مهما

  .صورت تك درس با نظر دانشگاه مبداء و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است
  :52ماده 

تواند حداكثر يـك نيمـسال در دوره كـارداني يـا دو               هر دانشجو در هر رشته مي     
 به صـورت مهمـان   نيمسال در دوره كارشناسي در يك دانشگاه به طور تمام وقت       

چه (در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت مهمان           . تحصيل كند 

 دانشجوي مهمان
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در يـك يـا چنـد دانـشگاه     ) به صورت تمـام وقـت و چـه بـه صـورت تـك درس        
  .كل واحدهاي دوره تجاوز كند% 40گذرانده است از 

انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تك درس و چه بـه صـورت تمـام               : تبصره
بايد با اطالع گروه آموزشي دانشگاه مبـداء و طبـق شـرايط دانـشگاه مقـصد       وقت  
  .باشد

  :53ماده 
گذراند عيناً در كارنامه او  واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه مي        

شـود و نمـرات آنهـا در محاسـبات ميـانگين نيمـسال و                 در دانشگاه مبداء ثبت مـي     
  .ميانگين كل او منظور خواهد شد

  :54 ماده
مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبـداء      

  .شود صادر مي
  
  

  :55ماده 
توانـد بـا    دانشجو در طـول دوران تحـصيل در مقطـع كـارداني و كارشناسـي مـي           

ربط از يك رشته به رشـته ديگـر           داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذي       
  .گاه تغيير رشته دهددر يك گروه آموزشي و همان دانش

  .باشد ـ ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع مي1
  .ـ حداقل يك ششم و حداكثر دو سوم واحدهاي دوره را گذارنده باشد2

 تغيير رشته
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ترين فـرد پذيرفتـه شـده در          ـ نمره آموزن ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين        3

  .ن سال كمتر نباشدسهميه و رشته مورد تقاضا در هما
ـ با توجه به حداكثر مدت مجاز تحـصيل، امكـان گذرانـدن واحـدهاي درسـي             4

  .مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد
 ،هاي اجرايي خاص تعهد دارنـد  تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاه : 1تبصره  

ربــط  بــا رعايــت كليــه شــرايط ايــن مــاده و اعــالم موافقــت دســتگاه اجرايــي ذي 
  .پذير است امكان

هايي كه در ضـوابط گـزينش آنهـا شـرايط خـاص        تغيير رشته به رشته :2تبصره  
  .بيني شده است موكول به احراز شرايط مذكور است پيش

توانـد تغييـر      دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يـك بـار مـي             : 3تبصره  
  .رشته دهد

  :56ماده 
  .گيرد  ميتغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح صورت

  .پذير است تر امكان در غير اين صورت فقط از مقطع باالتر به مقطع پايين
  :57ماده 

در صورت موافقـت بـا تقاضـاي تغييـر رشـته، دانـشجو موظـف اسـت در اولـين                     
نويسي دانشجو حق بازگشت به       نويسي كند و پس از نام       فرصت در رشته جديد نام    

  .رشته قبلي را ندارد
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نويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله           ن دانشجو به نام   اقدام نكرد : تبصره
شود و حق تغيير رشته تـا پايـان دوره از وي سـلب          انصراف از تغيير رشته تلقي مي     

  .شود مي
  :62ماده 

در اين حال بـراي     . تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كارداني بالمانع است         
صيل بر مبناي دوره كارداني محاسـبه  اين گونه دانشجويان حداكثر مدت مجاز تح   

 واحد پذيرفته شده از دانشجو، يك نيمسال از طول تحـصيل وي             20و به ازاي هر     
  .شود كاسته مي

  
  

  :64ماده 
 كارشناسـي  ،هـاي كـارداني     دانشجوياني كه كليه واحدهاي درسي يكـي از دوره        

نامـه بـا      نناپيوسته و پيوسته را طبق برنامـه مـصوب و بـر اسـاس مقـررات ايـن آيـي                   
  .شود التحصيل آن دوره شناخته مي موفقيت گذرانده باشد، فارغ

 تاريخ فراغت از تحصيل روزي است كه آخرين نمـره درسـي دانـشجو                :تبصره
  .شود  اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل ميبهتوسط استاد 

  :65ماده 
 باشـد تـا در      12ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيلي بايد حـداقل            

در . رشناسي دريافت كنـد   ارشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني يا ك        
 كمتــر باشــد، چنانچــه از نظــر طــول 12صــورتي كــه ميــانگين نمــرات دانــشجو از 

 فراغت از تحصيل
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 واحـد درسـي از درسـهايي را         20تواند حداكثر تا      تحصيل مانعي نداشته باشد، مي    

در دوره (مــسال تحــصيلي  قبــول شــده اســت در يــك ني12كــه بــا نمــره كمتــر از 
مجـدداً انتخـاب و آن درس       ) در دوره كارشناسي  ( نيمسال تحصيلي    2و  ) كارداني

در اين صورت نمـرات درسـي       .  را جبران نمايد   درا تكرار كند تا ميانگين كل خو      
تكراري عالوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كـل               

  .شود نمرات او محسوب مي
 دانـشجويي كـه نتوانـد يـا نخواهـد از مقـررات مـذكور در ايـن مـاده                   :1تبصره  

رغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمـرات خـود را            استفاده كند، يا علي   
 از تحصيل محـروم     ،جبران نمايد، در صورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني است         

 كارشناسي ارشـد پيوسـته      شود و در صورتيكه در مقطع كارشناسي يا         و اخراج مي  
تـر   رك مقطع تحـصيلي پـايين  دتواند با اخذ م  و تبصره آن مي30باشد اساس ماده   

  .التحصيل شود فارغ
  
  

توجه دانشجويان عزيز را به لزوم رعايـت نكـات زيـر در طـول مـدت برگـزاري                   
  .نمايد امتحانات در هر نيمسال تحصيلي جلب مي

يش از حـد نـصاب از امتحـان پايـان           اسامي دانشجويان كـه بـه علـت غيبـت بـ           . 1
 يـك هفتـه قبـل از شـروع امتحانـات جهـت اطـالع اعـالم                  ،نيمسال محروم هستند  

  .بنابراين دانشجو نبايد در جلسه امتحان آن درس حاضر شود. گردد مي

 »رباره امتحانات در مؤسسهمواردي د«
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كليه دانشجويان در ايام امتحانـات بايـستي كـارت دانـشجويي خـود را همـراه         . 2
رت دانـشجويي از امتحـان آن درس جلـوگيري    در صورت نبودن كا  . داشته باشند 

  .به عمل خواهد آمد
قبل از ورود به جلسه امتحان دانشجو بايـد نـام خـود را در ليـستي كـه شـماره                     . 3

  .صندلي مشخص و آگهي شده است قرائت و سپس در محل مربوطه بنشيند
شود و كـساني      هاي ذكر شده برگزار مي      امتحانات رأس ساعت مقرر در محل     . 4

به هر دليل در ساعت مقرر در جلسه امتحان حاضر نشوند يا ديرتر از حد مقرر                كه  
  .مراجعه نمايند، از شركت آنان در امتحان جلوگيري به عمل خواهد آمد

 جـزوه و لـوازم اضـافي در جلـسه امتحـان              از همراه داشـتن هـر گونـه كتـاب،         . 5
  . باشدخودداري شود مگر در امتحاناتي كه استاد از قبل اجازه داده

هاي پيشرفته در سر جلسه امتحان ممنوع اسـت، مگـر              حساب ناستفاده از ماشي  . 6
  .با اجازه قبلي استاد مربوطه

به متخلفين در جلسات امتحان نمره صفر داده خواهد شد و در صـورت لـزوم                . 7
  .باطي دانشگاه اتخاذ خواهد شدضناتصميمات بعدي توسط شوراي 

د هنگـام شـركت در جلـسات امتحـان و در حـين              شـو   به دانشجويان تأكيد مي   . 8
  . رعايت نمايندامتحان نظم و شئونات دانشجويي، اخالقي و اسالمي را
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  :نمايد در موري واحدگيري توجه دانشجويان را به نكات زير جلب مي
 در صورت عـدم رعايـت،   ،باشد رعايت حداقل و حداكثر واحد با دانشجو مي    . 1

  .به حذف واحد اضافه خواهد نمودآموزش رأساً اقدام 
در صـورت عـدم رعايـت واحـدهاي         . نيـاز دروس الزامـي اسـت       رعايت پيش . 2

 . واحد تقليل داده خواهد شد12اضافي تا تعداد 

باشـد،    نظر به اينكه ارتباط اداره آمورش و دانشجو تابلوي اعالنات مؤسسه مي           . 3
 .نماييم توجه شما را به اين تابلوها جلب مي

 :دارد سيله اعالم ميبدينو

در صورتي كه در مطالب فوق ابهامي موجود است به اداره آمـوزش             
 .مراجعه تا كارشناسان آن اداره رفع ابهام نمايند

 با تشكر

 در مورد واحدگيري


