
 كارشناسيآئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و

 ثبت نام - فصل اول 
شرايط ثبت نام -1 ماده 

.  داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي-1/1
.  مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور-2/1
 داشتن گواهينامه پايان تحصيالت متوسطه از داخل يا خارج كشور كه به تائيد وزارت -3/1

آموزش و پرورش رسيده باشد 
.  پذيرفته شدن در آزمون ورودي مربوطه-4/1
 سپردن تعهد خدمت يا پرداخت شهريه برابر ضوابط تعيين شده -5/1

ده توسط دانشگاه براي ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان موظفند در مهلت اعالم ش-2 ماده 
. درسي مراجعه نمايند

دانشجوئي كه در مهلتهاي تعيين شده در هر نيمسال براي ثبت نام مراجعه نكند، آن -3 ماده 
. نيمسال جز مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي گردد

خستين نيمسال تحصيلي عدم مراجعه پذيرفته شدگان آزمون ورودي براي ثبت نام در ن- تبصره
. پس از اعالم نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد

دانشجو در يك زمان حق نامنويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته، شاخه يا -4 ماده 
مؤسسه آموزش عالي را نخواهد داشت و در صورت تخلف، از تمامي مؤسسات آموزش عالي و رشته 

.  كرده است، اخراج مي شودهايي كه نامنويسي

فصل دوم ـ نظام آموزشي 
. آموزش در تمام مؤسسات آموزش عالي كشور مبتني بر نظام واحدي است-5 ماده 
داد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود كه به در نظام واحدي، ارزش هر درس با تع-6 ماده 

عنوان ضريب آن درس محسوب 
. مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است

هر واحد درس نظري، عملي يا آزمايشگاهي، كارگاهي و عمليات صحرائي، مقدار درسي -1 تبصره 
 ساعت در طول هر نيمسال تحصيلي يا 51 ساعت و 24 ساعت، 17است كه مفاد آن به ترتيب طي 

. دوره تابستاني طبق برنامه مصوب تدريس مي شود
محتواي واحد درسي به ترتيبي تنظيم مي گردد كه هر واحد تدريس نظري حداقل -2 تبصره 

محتاج به دو ساعت و هر واحد عملي و آزمايشگاهي به يك ساعت مطالعه و كار انفرادي دانشجو 
. باشد

هر . هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و عنداللزوم يك دوره تابستاني است-7 ماده 
.  هفته آموزش است6 هفته و هر دوره تابستاني عبارت از 17نيمسال تحصيلي عبارت از 



مدت امتحانات پايان نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني، جزء مدت آموزش محسوب نمي - تبصره
. شود

 هفته و طي دوره تابستاني 17محتواي يك واحد درس نظري طي نيمسال تحصيلي در -8 ماده 
به همين نحو، مجموع ساعات تدريس يك واحد درس عملي يا .  هفته تدريس مي شود6در 

آزمايشگاهي، كارگاهي و عمليات صحرائي برحسب تدريس آنها در طول نيمسال يا دوره تابستاني به 
.  هفته تقسيم مي شود6فته و  ه17ترتيب در 
در موارد استثنائي و ضروري به پيشنهاد گروه آموزشي مربوط و موافقت كميسيون - تبصره

 هفته در طول نيمسال 17آموزشي مؤسسه، مي توان يك واحد درسي را در مدتي كوتاهتر از 
6 ماده 1بصره تدريس كرد، مشروط براينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ت

. كمتر نشود
در كليه مؤسسات آموزش عالي برنامه هاي درسي و سرفصل دروس مصوب شوراي عالي -9 ماده 

به اين لحاظ براي هر رشته تحصيلي در تمام مؤسسات آموزش عالي . برنامه ريزي اجرا مي شود
. برنامه يكساني به اجرا گذاشته مي شود

ره خاصي كه نشان دهنده اختصاصات آن درس در مجموعه چون هر درس با شما-10 ماده 
مشخص مي شود، الزم است هر درس در تمامي رشته ها و مؤسسات آموزش ) كد(دروس است 

. خاص آن درس معرفي و عرضه شود) كد(عالي از طريق شماره 

 فصل سوم ـ واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل 
تعداد واحدهاي درسي الزم برا ي گذراندن هريك از دوره هاي كارداني و كارشناسي -11 ماده 

.  واحد برحسب رشته است146 تا 142 و كارشناسي پيوسته 78 تا 72ناپيوسته 
ه كارشناسي، حسب تشخيص شوراي عالي واحدهاي كارآموزي، كارورزي و پروژه در دور- تبصره

. برنامه ريزي مي تواند مازاد بر تعداد واحدهاي تعيين شده در برنامه منظور شود
.  واحد درسي انتخاب كند20 تا 12دانشجو مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين -12 ماده 

 واحد معاف 12حداقل در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب -1 تبصره 
. است

 باشد با نظر استاد راهنما 17اگر دانشجوئي در يك نيمسال ميانگين نمراتش حداقل -2 تبصره 
.  واحد درسي انتخاب نمايد24مي تواند در نيمسال بعد حداكثر تا 

 باقيمانده براي فراغت از تحصيل داشته باشد با24در مواردي كه دانشجو حداكثر -3 تبصره 
. تائيد گروه آموزشي مربوط مي تواند تمامي واحدهاي باقيمانده را در يك نيمسال انتخاب كند

.  واحد درسي است6حداكثر تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني -4 تبصره 



 سال، و در 3حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته -13 ماده 
در صورتيكه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را بر حسب مورد .  سال است6ناسي پيوسته دوره كارش

. در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند، از مؤسسه آموزشي مربوط اخراج مي گردد

 فصل چهارم ـ حضور و غياب 
حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس الزامي است و عدم حضور دانشجو -14ماده 

.در هريك از جلسات غيبت محسوب مي شود
.  مجموع ساعات آن درس تجاوز كند17/4ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از -15 ماده 

. در غير اينصورت دانشجويان براي آن درس نمره صفر خواهد گرفت
 بوده وموجه تشخيص داده شود، 17/4درصورتيكه غيبت دانشجو در هر درس مازاد بر -16 ماده 

در عين حال نيمسال .  واحد الزامي نيست12در اين حال رعايت نصاب . درس حذف مي گردد
. مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزوسنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد

غيبت غير موجه سر امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس و غيبت -17 ماده 
. موجه در امتحان هر درس به منزله حذف آن درس آن خواهد بود

تشخيص موجه بودن غيبت در كالس درس و جلسه امتحان به عهده كميسيون -18 ماده 
. آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن است

 فصل پنجم ـ حذف و اضافه 
ال تحصيلي در مهلتي كمتر از دو هفته از شروع نيمسال دانشجو مي تواند در هر نيمس-19 ماده 

حداكثر دو درس خود را حذف و براي دو درس ديگر ثبت نام نمايد، مشروط براينكه تعداد 
.  تجاوز نكند12واحدهاي انتخابي وي از حدود مقرر در ماده 

سهاي نظري خود  هفته به پايان نيمسال تحصيلي فقط يكي از در5دانشجو مي تواند تا - تبصره
 غيبت دانشجويان در آن درس "را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط به اينكه اوال

 واحد 12 تعداد واحدهاي باقيمانده وي از " مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا17/4بيش از 
. كمتر نشود

 مجاز است كه بنابه حذف كليه درسهاي انتخابي در يك نيمسال، تنها درصورتي-20 ماده 
تشخيص كميسيون آموزشي مؤسسه آموزش عالي مربوط، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن 

در اينصورت نيمسال مزبور جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب مي . نيمسال نباشد
. گردد

 شامل فقط دروس نظري - حذف پزشكي
حذف و اضافه  هفته پس از زمان 2حداكثر تا :  زمان

 تكميل فرم تقاضاي حذف پزشكي و ارائه مدارك پزشكي -1:  شرايط



) در صورتجلسه امتحاني( غيبت در امتحان درس -2
 مطابقت تاريخ امتحان با تاريخ گواهي پزشكي -3
 مطابقت امضاي استاد درس با امضاي تاييديه عدم محروميت -4
 گزارش غيبت در ليست نمره -5

. مي تواند از حذف پزشكي استفاده نمايد)  ترم2در (  بار 2دانشجو در طول تحصيل :  تبصره

 فصل ششم ـ ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو 
ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در -21 ماده 

بين نيمسال وپايان نيمسال صورت مي گيرد و مدرس كالس، انجام تكاليف درسي، نتايج امتحانات 
. هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است

معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره است و نمره دانشجو در هر درس بصورت -22 ماده 
. عددي بين صفر تا بيست تعيين مي شود

انشجوئي كه در هريك از دروس الزامي د.  است10 حداقل نمره قبولي در هر درس -23 ماده 
با اينحال نمرات ردي كليه دروس در كار نامه دانشجو . مردود شود، ملزم به تكرار آن درس است
. ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود

در موارد استثنايي، نمره دروس پروژه، تمرين دبيري، كارآموزي و كارورزي، عمليات -24 ماده 
روسي كه در برنامه آموزشي مصوب توأم با پروژه ارائه مي شود در صورتيكه به تشخيص صحرائي و د

استاد و تأييد گروه آموزشي مربوط تكميل آنها در طول نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي 
نمره تا تمام بايستي حداكثر تا دو ماه پس از شروع نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل . مي گردد

. گردد
نمره پروژهاي فني در برنامه هاي آموزشي و كارگاههاي طراحي در گروه هنر كه ناتمام - تبصره

تلقي مي شود، در صورت عدم مغايرت با ساير مواد اين آئينامه به تشخيص استاد مربوط مي تواند 
. حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل شود

زارش هاي نمره نهائي هر درس را حداكثر ظرف ده روز پس از استاد موظف است گ-25 ماده 
. برگزاري امتحان آن درس به آموزش دانشكده يا مؤسسه مربوط تسليم كند

آموزش هر دانشكده يا واحدهاي جزء هر مؤسسه موظفند ليست نمرات دانشجويان را -26 ماده 
ل به آموزش كل موسسه مربوط تسليم حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسا

. كنند
.  نمره پس از اعالم به آموزش كل مؤسسه غير قابل تغيير است- تبصره
در پايان هر نيمسال ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و در پايان دوره تحصيلي -27 ماده 

. ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي گردد



يانگين، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و براي محاسبه م-1 تبصره 
مجموع حاصلضرب هائي كه به اين ترتيب بدست مي آيد، برتعداد كل واحدهائي كه دانشجو براي 

. دريافت داشته است، تقسيم مي شود) اعم از ردي يا قبولي(آنها نمره 
 تحصيلي محسوب نمي شود، لذا نمرات  از آنجا كه دوره تابستاني به عنوان نيمسال-2 تبصره 

دروس گذرانده شده دانشجو در دوره تابستاني تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو، در پايان دوره 
 واحد انتخاب كرده 12بهمين نحو نمرات دانشجو درنيمسالي كه كمتر از . تحصيلي، منظور مي شود

ل مزبور جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل باشد در ميانگين كل محاسبه مي شود هر چند كه نيمسا
. دانشجو محسوب خواهد شد

 باشد، در غيراينصورت 12ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال نبايد كمتر از -28 ماده 
. نامنويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود

ي دانشجو را هر بار به مؤسسه آموزش عالي موظف است موضوع مشروط بودن نامنويس- تبصره
نمايد با اينهمه، قصور در . اطالع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط "دانشجو كتبا

. اخطار و اظهار بي اطالعي دانشجو مانع از اجراي مقررات نخواهد بود
 واحد 14دانشجوئي كه به صورت مشروط نامنويسي مي كند حق انتخاب بيش از -29 ماده 

. سي بر آن نيمسال را ندارددر
درصورتيكه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي پيوسته در هريك از سه -30 ماده 

 نيمسال متناوب و در دورهاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال 4نيمسال متوالي يا 
 باشد در هر مرحله اي از 10متر از  و ميانگين كل او ك12تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب كمتر از 

براساس ( باشد، در اين حال مي تواند 10تحصيل محروم مي شود و اگر معدل كل او از بيش از 
به تحصيالت خود، تاپايان اولين مقطع تحصيلي، ادامه دهد ولي بجاي ) مقررات صدور مدرك معادل

. مدرك مرسوم دانشگاهي، گواهينامه معادل دريافت دارد
 از تحصيل محروم مي شود و در صورت احراز 30دانشجوئي كه به دليل شرايط ماده-بصره ت

شرايط انصراف قطعي ميتواند در آزمون سراسري براي تحصيل در رشته هاي ديگر داوطلب شود و 
.  شروع به تحصيل نمايد"در صورت قبولي مجددا

 باشد در غير 12صيل بايد حداقل ميانيگن كل نمرات دانشجويي در پايان دوره تح-31 ماده 
اينصورت، مدرك رسمي تعيين شده دوره به او اعطا نخواهد شد و مشمول مقررات مدرك معادل 

. مي گردد
 كمتر باشد در صورتيكه از نظر طول تحصيل 12دانشجوئي كه ميانگين كل نمرات او از - تبصره 

 واحد از درسهائي را 20مسال بعد حداكثر تا مجاز به ادامه تحصيل باشد، مي تواند بالفاصله در ني
در اينصورت حضور دانشجو .  قبول شده است فقط در يك نيمسال تكرار كند12كه با نمره كمتر از 

در كالس الزامي نخواهد بود و نمرات دروس تكراري اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و 
. در محاسبه ميانگين كل منظور مي گردد



 فصل هفتم ـ مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل 
دانشجو مي تواند در هريك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي -32 ماده 

 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي 2سته براي يك مدت نيمسال و در دوره كارشناسي پيو
. تحصيلي استفاده كند

مدت مرخصي تحصيلي جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب - تبصره
. مي شود
تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع -33 ماده 

.  به اداره آموزش مؤسسه تسليم گرددنامنويسي هر نيمسال توسط دانشجو
اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام مهلت - تبصره

.  به وي ابالغ كند"نامنويسي، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا
ود و دانشجوي ترك تحصيل بدون كسب اجازه انصراف از تحصيل محسوب مي ش-34 ماده 

. منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت
 در موارد غير قابل پيش بيني، تشخيص موجه بودن داليل دانشجو در مورد ترك - تبصره 

تحصيل غيرمجاز، در صورتيكه دانشجو مراتب را حداقل يك ماه قبل از پايان نيمسال اطالع داده 
 است و در صورت موجه بودن غيبت، مدت آن جزء مرخصي باشد، با مؤسسه آموزش عالي ذيربط

. تحصيلي محسوب مي شود
 درخواست انصراف از تحصيل كند درچنين صورتي دانشجو "دانشجو مي تواند شخصا-35 ماده 

پس . مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي خود را پس بگيرد
حكم انصراف از تحصيل صادر خواهد شد و دانشجو از آن پس حق ادامه از انقضاي اين مهلت 

. تحصيل را نخواهد داشت
دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل -1 تبصره 

. سپرده است، عمل كند
قبولي در آزمون تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و -2 تبصره 

. سراسري براساس ضوابط مربوط خواهد بود
 فصل هشتم ـ انتقال 

انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك مؤسسه آموزش عالي به مؤسسه -36 ماده 
. آموزش عالي ديگر در همان رشته و در همان مقطع تحصيلي است

: مبدأ و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است انتقال دانشجو با توافق مؤسسات -37 ماده 
.  ادامه تحصيل متقاضي درموسسه مبدأ از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بالمانع باشد-1
 متقاضي دوره كادراني حداقل يك نيمسال و دوره كارشناسي دو نيمسال را در مؤسسه مبدأ -2

. گذرانده باشد



باقيمانده دانشجو براي مؤسسه مقصد حداقل )  اصلي و تخصصيپايه،( واحدهاي اختصاصي -3
. نصف كل واحدهاي اختصاصي دوره باشد

.  باشد12 ميانگين نمرات كليه دروس گذرانده شده متقاضي حداقل با -4
 نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين پذيرفته شده همان سال در رشته و سهميه -5

.  مقصد كمتر نباشدمربوط در مؤسسه
 انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرائي خاص تعهد سپرده اند با - تبصره 

. رعايت اين شرايط اين ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرائي ذيربط امكان پذير است 
واده او خارج در موارد زير انتقال دانشجو به محل يا نزديكترين محل سكونت دائم خان-38 ماده 

. انجام مي شود) 1به استثناي شرط  (37از شرايط مذكور در ماده 
 شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو بطوريكه وي به عنوان كفيل خانواده -1

. شناخته شود
ل  معلوليت مؤثر دانشجو به نحوي كه بطور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد و ضرورت انتقا-2

. وي محرز باشد
 ازدواج رسمي دانشجوي دختر و با انتقال شوهر دانشجو مشروط برآنكه شوهر دانشجو در -3

. استخدام رسمي دولت باشد و جابجايي محل زندگي وي بدون درخواست و اراده او انجام شده باشد
 دانشگاه يا مؤسسه هريك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در-1 تبصره 

. آموزش عالي حادث شده باشد
. تشخيص وتأييد هريك از موارد اين ماده به عهده مؤسسه آموزش عالي مقصد است-2 تبصره 
 هفته قبل از شروع نيمسال 6 حداقل "دانشجو بايد درخواست انتقال خود را كتبا-39 ماده 

. سليم كندتحصيلي مورد تقاضا به اداره آموزش مؤسسه مبدا ت
در صورت موافقت باانتقال، مؤسسه مبدأ حداكثر ظرف يك هفته موافقت خود را بهمراه -40 ماده 

تقاضانامه و ريزنمرات دانشجو به مؤسسه مقصد ارسال مي كند و مؤسسه مقصد مكلف است حداقل 
. دوهفته قبل از شروع نامنويسي نظر خود را به مؤسسه مبدأ اعالم دارد

درصورت موافقت باانتقال دانشجو، كليه سوابق دانشجو از مؤسسه مبدأ به مؤسسه مقصد - تبصره
. انتقال مي يابد و ارتباط دانشجو با مؤسسه مبدا قطع مي شود

 و باالتر پذيرفته مي شود، اما 12 كليه واحدهاي گذرانده شده دانشجوي انتقالي بانمرات -41 ماده 
 برعهده مؤسسه آموزش عالي مقصد 12شجو بانمرات كمتر از پذيرش واحدهاي گذرانده شده دان

بااينحال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در ي حدود مجاز است كه وي . است
. امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد

انتقالي درمؤسسات مبدأ و مقصد به ميانگين نمرات دروس گذرانده شده دانشجوي -42 ماده 
. صورت جداگانه محاسبه و در كارنامه ثبت مي گردد



 درمحاسبه ميانگين كل دانشجو، نمرات دروس پذيرفته شده دانشجو به همراه نمرات - تبصره
دروس گذرانده شده در مؤسسه مقصد منظور مي گردد ونمرات دروس پذيرفته شده بدون دخالت 

. ر كارنامه دانشجو باقي خواهد مانددر ميانگين كل د
مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط مؤسسه آموزش عالي مقصد صادر -43 ماده 

مي شود و در آن تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو در مؤسسات مبدأ و مقصد با ذكر ميانگين 
. مجموع واحدهاي دانشجو در هريك از مؤسسات قيد مي گردد

. انتقال دانشجو در طول مدت تحصيلي فقط يك بار مجاز است-44ده  ما

 دانشجوي مهمان - فصل نهم 
درمواردي كه دانشجو ولو بطور موقت به تغيير محل تحصيلي خودناگزير باشد اما -45 ماده 

شرايط انتقال را نداشته باشد، 
همان، محل تحصيل خود را بطور موقت مي تواند باتوافق مؤسسات مبدأ و مقصد بعنوان دانشجوي م

. تغيير دهد
 مهمان شدن دانشجو در يك مؤسسه آموزش عالي مشروط به اينست كه دانشجو حداقل - تبصره 

.  واحد درسي خود را در مؤسسه مبدأ گذرانده باشد12
حداكثر تا دونيمسال كامل براي دوره كارشناسي و تحصيل دانشجو به صورت مهمان -46 ماده 

. حداكثر تا يك نيمسال كامل براي هر يك از دورهاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته مجاز است
هر دانشجو مي تواند تعدادي از واحدهاي درسي خود را با نظر مؤسسه آموزش عالي -1 تبصره 

در مؤسسه آموزش ) ودن باتوافق مؤسسه مبدأو درصورت مهمان ب(كه در آن مشغول تحصيل است 
. عالي ديگري بگذارند

تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجوي مهمان در مؤسسه مقصد در هيج صورتي -2 تبصره 
.  درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند40نبايد از 

ي مربوط انتخاب واحد دانشجوي مهمان درمؤسسه مقصد بايستي بانظر گروه آموزش-3 تبصره 
. در مؤسسه آموزش عالي مبدأ انجام شود

 ثبت مي شود و "واحدهاي گذرانده شده دانشجوي مهمان درمؤسسه مقصد عينا -4 تبصره 
.  آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل منظور مي گرددنمرات

مبدا صادر مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط مؤسسه -47 ماده 
. خواهد شد

 تغيير رشته - فصل دهم 
دانشجو در طول دوران تحصيل خود، در صورت داشتن كليه شرايط زير، وموافقت -48 ماده 

مؤسسه آموزش عالي مربوط، 
: مي تواند به رشته ديگري درهمان گروه آموزشي تغيير رشته دهد



. مقررات آموزشي بالمانع باشد ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر -1
.  واحدهاي دوره را گذرانده باشد- كل يك ششم-2
.  كمتر نباشد12 ميانگين كل واحدهاي گذرانده شده دانشجو از -3
 نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد -4

. تقاضا در همان سال كمتر نباشد
 باتوجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل امكان گذراندن واحدهاي درسي موردنياز در رشته -5

. جديد را داشته باشد
تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرائي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه -1 تبصره 

. شرايط اين ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است
. تغيير رشته دانشجويان دوره كارشناسي ناپيوسته مجاز نيست-2تبصره 
تغيير رشته به رشته هائي كه در ضوابط گزينش آنها محدوديت ورودي پيش بيني -3 تبصره 

. شده، موكول به احراز شرايط مربوط است
. ير رشته بدهددانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها براي يك بار مي تواند تغي-4 تبصره 

. تغيير رشته درمقاطع تحصيلي همسطح و مقطع باالتر به پايين تر امكان پذير است-49 ماده 
درصورت موافقت باتقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته -50 ماده 

در رشته قبلي خود جديد ثبت نام نمايد و در صورت ثبت نام نمايد و در صورت ثبت نام، حق ندارد 
. به تحصيل ادامه دهد

 عدم نامنويسي دانشجو در رشته جديد به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي گردد و - تبصره 
. دانشجو در طول دوران تحصيل حق تغيير رشته ديگري را نخواهد داشت

گر را ايجاب كند چنانچه تغيير رشته، انتقال دانشجو از يك مؤسسه به مؤسسه دي-51 ماده 
. متقاضي عالوه بر دارابودن شرايط تغيير رشته، بايد واجد شرايط مذكور در فصل انتقال نيز باشد

واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو توسط گروه آموزشي رشته مورد تقاضا بررسي و -52 ماده 
ته جديد مشترك  درصد محتوي آن با دروس رش80معادل سازي مي گردد و واحدهائي كه حداقل 

. باشد، از دانشجو پذيرفته مي شود
دروس پذيرفته شده دانشجو در كارنامه ثبت و نمرات آنها اعم از نمرات ردي يا قبولي -1 تبصره 

در محاسبه ميانگين كل منظور مي گردد، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده در احتساب ميانگين 
. دانشجو باقي مي ماند

تيكه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو درحدي باشد كه امكان درصور-2 تبصره 
گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت تحصيل از دانشجو سلب كند، تغيير رشته 

. عملي نخواهد شد
چنانچه دانشجو در دوران تحصيل دچار بيماري هاي يا سانحه اي گردد كه توانائي -53 ماده 

 تحصيل در آن رشته و يا بهره گيري از كارآئي حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست ادامه



بدهد، مي تواند براساس مفاد اين فصل به رشته ديگري متناسب با نزديكترين رشته از لحاظ نمره 
به  (48دراينحال دانشجو از رعايت مقررات ماده . آزمون در همان گروه آموزشي تغيير رشته دهد

.  معاف مي باشد51و ماده ) 1ستثناي بند ا
 درمواردي كه نقص عضو با بيماري دانشجو به گونه اي باشد كه وي در هيچيك از رشته - تبصره 

هاي گروه آزمايشي مربوط نتواند ادامه تحصيل دهد كميسيون آموزشي مؤسسه پس از بررسي 
 به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر به كامل مسأله، پيشنهاد خود را در مورد تغيير رشته دانشجو

همراه مدارك مورد استناد برحسب مورد به معاونت آموزشي وزارت فرهنگ وآموزش عالي يا معاونت 
. آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اخذ تصميم نهائي ارسال مي كند

 هفته 6 مدارك الزم حداقل متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به انضمام-54 ماده 
. پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش مؤسسه محل تحصيل خود تسليم نمايد

 فصل يازدهم ـ پذيرش واحدهاي درسي پذيرفته شدگان آزمون سراسري 
دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري كه پيش از معادل سازي دروس گذرانده آن -55 ماده 

اين واحدهائي را در ساير مؤسسات آموزش عالي يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند مشروط به 
: شرايط زير مجاز است

 دانشجو باتوجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد بوده -1
. باشد
عالي قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت فرهنگ وآموزش عالي يا  مؤسسه آموزش -2

. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد
 درصد محتوي دروس مشابه دانشجو در 80 محتواي آموزشي دروس گذرانده شده با حداقل -3

.  باشد12رشته جديد مطابقت داشته باشد ونمرات دانشجو در هر درس حداقل 
. معادل سازي و پذيرش دروس توسط گروههاي آموزشي ذيربط انجام مي شود- تبصره
تعداد واحدهاي پذيرفته شده و تعداد واحدهائي كه دانشجو در مؤسسه آموزش عالي -56 ماده 

. جديد گذرانده است دركارنامه دانشجو ثبت خواهد شد

 فصل دوازدهم ـ فراغت از تحصيل 
دانشجوئي كه كليه واحدهاي درسي يكي از دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و -57 ماده 

كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد، 
. فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود

 ـ تاريخ دريافت آخرين نمره دانشجو توسط اداره آموزش و پرورش مؤسسه مربوط، به روز و  تبصره
. ماه و سال، تاريخ فراغت از تحصيل وي تلقي مي گردد

دانشجوياني كه ادامه تحصيل آنها براساس مقررات آموزشي امكان پذير نباشد يا به -58 ماده 
 مايل به ادامه تحصيل نباشند "داشته باشند يا اصوالداليل آموزشي امكان فراغت از تحصيلي را ن



درصورت احراز شرايط الزم و انجام تعهدات مربوط مي توانند برابر ضوابط اعطاي مدرك معادل و 
. رعايت ساير مقررات، مدرك معادل دريافت دارند

 فصل سيزدهم ـ ضوابط اعطاي مدرك معادل 
ارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته طبق مقررات و آئين به دانشجويان دوره هاي ك-59 ماده 

نامه هاي آموزشي و يا بدالئل ديگر ادامه تحصيل آنان ميسر نباشد و يا خود مايل به ادامه تحصيل 
: نباشند، طبق ضوابط زير مدرك معادل اعطا مي شود

 واحد 60رط آنكه  واحد درسي را با نمره قبولي گذرانده باشد بش72 چنانچه دانشجو حداقل -1
آن از دروس غيرعمومي باشد گواهي تحصيلي با ذكر جمله ارزش تحصيالت او معادل كارداني 

. عمومي است اعطا مي شود
 واحد آن از 25 واحد درسي را با موفقيت گذرانده باشد كه حداقل 78 چنانچه دانشجو بيش از -2

 ارزش تحصيالت او معادل كارداني "لهدروس تخصصي رشته باشد به وي گواهي مربوط با ذكر جم
.  اعطا خواهد شد"است... رشته 

، ميانگين كل 31 و 30 به دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه بنابه ضوابط مواد -3
نها در پايان دوره و يا در دو نيمسال براي دوره هاي كارداني و دو سال متوالي يا چهار نمرات آ

 مدارك 2 و 1باشد نيز مطابق بندهاي ) 12 و 10بين (اي دورهاي كارشناسي نيمسال متناوب بر
. معادل اعطاء مي شود

 مجوز ادامه تحصيل دارنده آن نخواهد بود و در اين 59گواهي تحصيل موضوع ماده -1 تبصره 
اين گواهي براي ادامه تحصيل معتبر نيست و تنها ارزش استخدامي ": گواهي نوشته خواهد شد

. "رددا
: در گواهي تحصيلي كساني كه از آموزش رايگان بهره مند شده اند نوشته خواهد شد-2 تبصره 

دارنده اين گواهي از مزاياي آموزش رايگان بهره مند بوده و مشمول مقررات مربوط به قانون تأمين "
. "و وسائل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني است

 شوراي عالي برنامه 125 تا 105 تبصره در جلسات 46 ماده و 60نامه در اين آئين -60 ماده 
ريزي مورد بررسي و تأييد قرار گرفت و در يكصدوبيست و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي 

.  به تصويب نهائي رسيد21/2/1367مورخ 
امه هاي مربوط به آنها  از تاريخ ابالغ اين آيين نامه كليه آيين نامه هاي آموزشي قبلي و بخشن

. براي دانشجويان مشمول اين آئين نامه لغو مي گردد


