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مقدمه:

با استناد به قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم تحقیقاات و ننااورم وباو  1383/5/18وجلا
اسالوی و در اجرام وفاد واده  "2سیاست ها و ضوابط اجرائی حاکم بر آواای

اورام

آواوزع عاادی در جریاورم اساالوی

ایران" (ووسوم به طرح آوای ) وبو  1394/2/18ورام عادی انقال نرهنگی ،در چیار چو آئینناواه یکپارچاه
دوره تحباایلی کار ناساای (ویاا ه دانشااگاه هااام ساا

1و 2دودتاای) وبااو جلسااه ااراره  889وااور

 1396/10/30ااورام عااااادی برناوهریزم آووز ی وزارت علوم ،تحقیقات و نناورم تنظیم ده است.
ماده1هدف

هدف از تدوین این آیینناوه ،انتظام بخشیدن به اوور تحبیلی دانشاجویان از طریات ت یاین چاارچو قاانونی بارام
اجرام هراهنگ ،یکپارچه و صحی برناوههام آووز ی و پ وهشی دانشگاه یید بیشاتی باه ونظاور تربیات نیاروم
انسانی وتخبص ،وت ید ،آ نا با علم و آخرین دستاوردهام علری ،و ون بت با نیازهام جاو ه ،در راستام بیرهگیارم
بیینه از ظرنیت هام ووجود برام ارتقام س

کیفی آووزع و پ وه

در دوره کار ناسی است.

ماده2تعاریف

 -1وزارت :ونظور وزارت علوم ،تحقیقات و نناورم است.
 -2دانشگاه :ونظور دانشگاه یید بیشتی است.
 -3شورای آموزشی :یکی از وراهام تخببی در نخستین س

سیاستگذارم و برناواهریازم راهباردم در اواور

آووز ی دانشگاه است که به ونظور ایجاد هراهنگی و تسییل در اوور اجرایی وارتبط باا تحبایل دانشاجو در حاوزه
و اونت آووز ی تشکیل وی ود.
 -4واحد آموزشی :واحدم از دانشگاه است که در رده خاصی از علوم ن ادیت ویکند .وانند دانشاکده ادبیاات و علاوم
انسانی ،حقوق و...
 -5شورای واحد آموزشی :ورایی است که در سا

واحاد آووز ای باا حراور رئای  ،و ااونین واحاد و وادیران

گروههام آووز ی تشکیل وی ود.
 -6گروه آموزشی :بنیادمترین واحد سازوانی دانشگاهی وتشکل از ت دادم عرو هیأت علری با تخبص وشترک ،در
یک ر ته علری خاص یا چند ر ته وتجان

که به ونظور ایجاد و اجرام آن ر تااه تحبیلی در دانشگاه تشکیل

وی ود.
 -7گروه آزمایشی :وجروعه ر تههام وختلف تحبیلی در دوره وتوس ه است که با توجه به وواد آزوونی وشاترک،
دستهبندم وی وند.
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 -8کارشناسی پیوسته :دوره تحبیلی است پ

از دوره وتوس ه ،که با گذراندن حداقل  130واحد درسی طبت

برناوه وبو  ،به دریانت ودرک کار ناسی ونتیی وی ود.
 -9کارشناسی ناپیوسته :دوره تحبیلی است که پ

از دوره کاردانی (پیوسته یا ناپیوسته) آغاز و با گذراندن

حداقل  68واحد درسی طبت برناوه وبو  ،به دریانت ودرک کار ناسی ونتیی وی ود.
 -10آموزش رایگان :ونظور آووزع دانشجو در طاو سنااوات وجااز دوره تحبایلی بااادون پرداخات هزیناه در
دانشگاههایی است که از بودجه عرووی دودت استفاده ویکنند.
 -11دانشجوی شهریهپرداز :ونظور دانشجویی است که هزینه دوره تحبیلی خود را بر اساس وبوبه هیأت اونام
دانشگاه پرداخت ویکند.
 -12حضوری :یوه ام از پذیرع است که دانشجو به صورت ترام وقت در ن ادیتهام تحبیلی دانشگاه رکت
ویکند.
 -13غیرحضوری :یوهام از پذیرع است که دانشجو بدون حرور در دانشگاه ن ادیتهام تحبیلی دارد.
 -14نیمهحضوری :یوه ام از پذیرع است که بخشی از آووزع آن حرورم و بخ

دیگر غیرحرورم به انجام

ویرسد.
 -15شیوه مجازی :یوه آووز ی است که دانشجوم آن باارابر ضوابط و ین پذیرنته و ثبااااتنام وی ود و به
کرک نناورم اطالعات و ارتباطات ،تحبیل ویکند .در این یوه دانشجو به صورت نیره حرورم یا غیر
حرورم تحبیل ویکند.
 -16رشته تحصیییی :یاک ا به نرعای از ااخههاام علرای کاه باه دحااو ووضاو  ،دارام قلرارو وشاخص و
وتاااارایز از سااایر اااخههااام علراای اساات و ب اه احااراز دانا

تخبباای ،ویااارت و یااا کارآواادم و ینااااای

ویانجاود.
 -17برنامییه درسییی :وجروعااه بااه هاام پیوسااتهام از دروس هاار ر ااته تحباایلی بااا هاادنی وشااخص ،وبااو
وراجع قانونی است
 -18واحیید درسییی :ارزع وقاادارم درساای اساات کااه وفاااد آن باارام هاار واحااد نظاارم  16ساااعت ،عرلاای یااا
آزوایشااگاهی  32ساااعت ،کارگاااهی یااا عرلیااات ویاادانی (بازدیااد علراای)  48ساااعت ،کااارورزم یااا کااار در
عرصااه  64ساااعت و کااارآووزم  120ساااعت در طااو یااک نیرسااا تحباایلی یااا بااازه تابسااتانی اساات و
طبت برناوه درسی وبو اجرا وی ود.
 -19دوره مهییاد  -کهییاد :وجرااو وشخباای از دروس یااک ر ااته خاااص کااه در قاد ا یااک بسااته آووز اای
(کیاد) قابل ارائه است کاه دانشاجو وای تواناد بار اسااس برناواه ریازم وباو

اورام آووز ای دانشاگاه در

صورت اخذ و گذراندن دروس آن بسته ،در ر ته خود با کیاد وربوط نارغ ادتحبیل ود.
 -20دوره فرعییی :ونظااور دوره آووز اای بااا حااااداقل  20و حااداک ر  25واحاااد اساات کااه توسااط یاااکی از
واحدهام آووز ای بارام آ انایی دانشاجویان ساایر ر اته هاا باه ونظاور دساتیابی باه دانا
پی

و ویاارت زم

از ورود به بازار کار و یا اداوه تحبیل ،ارائه وی ود.

3

آئیننامهآموزشیدورهکارشناسیپیوستهدانشجویانورودیسال1397ومابعد


 -21سال تحصیییی :ااول دو نیرساا تحبایلی و یاک باازه تابساتانی اسات .هار نیرساا تحبایلی ااول 16

هفتااه آوااوزع و  2هفتااه اوتحانااات پایااانی و بااازه تابسااتانی اااول  6هفتااه آوااوزع و  1هفتااه اوتحانااات
است.
 -22مدرس :هر عرو هیاأت علرای یاا ناردم کاه بار اسااس وقاررات وربوطاه وسایودیت تادری

دروس نظارم

یا عرلی را در دانشگاه بر عیده دارد.
 -23راهنمییای آموزشییی :عرااو هیااأت علراای آگاااه و وساالط باار اوااور آووز اای و پ وهشاای اساات کااه از سااوم
واحااد آووز اای انتخااا واای ااود تااا از تاااریا ورود تااا پایااان دوره تحباایلی ،راهنرااام تحباایل دانشااجو
با د.
 -24دانشجو :نردم است که در یکی از دورههام آووزع عادی برابر ضوابط و ین ،پذیرنتاه اده ،ثباتناام کارده و
وشغو به تحبیل است.
 -25مشروطی :وض یت تحبیلی دانشجویی است که در یک نیرسا بر حس وقررات دوره کار ناسی ،و د کرتر
از حد نبا ت یین ده را کس کرده است.
 -26دانش آموخته :نردم است که یکی از ر تههام دوره کار ناسی وبو را با وونقیت به پایان رسانده و برابر
ضوابط و ین،گواهی یا ودرک تحبیلی وربوط را دریانت کرده است.
 -27دوره مشیتر

بییا دانشییگاه هییای خیاریی :هریااک از دورههاام تخبباای اسات کااه بار اساااس ضااوابط

وبو وزارت و با وشارکت وؤسسههام آووزع عادی و پ وهشی غیرایرانی برگزار وی ود.
ماده3

رط ورود به دانشگاه به رح ذیل است:
 -1دا تن ودرک و تبر پایان دوره وتوس ه از داخل یا خارج کشور و یا دا تن ودرک و تبر دوره کاردانی
 -2تاًیید ایستگیهام عرووی از طریت پذیرنته دن در آزوون ورودم
 -3کس پذیرع از دانشگاه طبت ضوابط و وقررات وربوط
تبصییره :1پااذیرع دانشااجوم وشاارو وقااررات اساات دادهام درخشااان و پااذیرع داوطلبااان غیاار ایراناای طباات
وبوبات ورام هدایت است دادهام درخشان و سایر وراجع ذیربط وزارت و دانشگاه انجام وی ود.
تبصیره  :2دانشاجوم دوره کار ناسای وؤسساه خاااارج از کشاور وایتواناد طبات آیاینناواه انتقاا دانشااجویان
خارج به داخل ،وبو وزارت و دانشگاه به دوره پردی

خودگردان دانشگاه ونتقل و اداوه تحبیل دهد.

ماده4

تحبیل هم زوان دانشجوم دوره کار ناسی به یوه حرورم در کلیه دانشگاه ها (دودتی و غیردودتی) ورنو است.
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تبصره  :1دانشجوم دوره کار ناسی ویتواند همزوان ،در دورههام غیرحرورم که ونتیی به ودرک تحبیالی
وی ود ،تحبیل کند.
تبصره  :2تحبیل همزوان دانشجویان است دادهام درخشان دوره کار ناسی بر اساس وبوبات وراجع قانونی وزارت
انجام وی ود.
ماده5

آووزع در دانشگاه وبتنی بر نظام واحدم انجام وی ود.
ماده6

واحد آووز ی ووظف است برام هدایت تحبیلی دانشجو از زوان پذیرع ،یکی از اعرام هیأت علری ورتبط با ر ته
تحبیلی دانشجو را به عنوان راهنرام آووز ی ت یین و اعالم نراید.
تبصره :چگونگی انتخا  ،ت یین ویزان ووظفی و ااارح وظایف راهنرام آووز ی بر اساس دستوراد رلهام وربوط
و وبوبات و اونت آووز ی دانشگاه است.
ماده7

آووزع رایگان برام هر دانشجو در هر دوره تحبیلی صرناً یکبار و در یک ر ته تحبیلی اوکانپذیر است.
تبصره  :1دانشجویان وشرو آووزع رایگان در دانشگاه در صورت حذف اض رارم ،غیبت غیارووجاه در کاالس و یاا
اوتحان درس و عدم کس نرره قبودی در هر درس ،برام انتخا وجدد هران درس ،ووظف به پرداخت هزینه وربوطاه
طبت وبوبه هیأت اونام دانشگاه است.
تبصره  :2درصورتیکه درس و یا انتخا آن اختیارم است و انتخا وجدد هراان درس بارام دانشاجو وقادور نبا اد
دانشجو ویتواند ضرن پرداخت هزینه ،با نظر گروه آووز ی درس دیگرم را انتخاا کناد .واحاد آووز ای زم اسات
درس جایگزین آن درس وردودم را قبل از انتخا واحد هر نیرسا تحبیلی ،به وادیریت خادوات آووز ای دانشاگاه
اعالم نراید.
ماده8

واحد آووز ی ووظف است جدو نیرسادی ارائه تراوی دروس هر ر ته را تا پایان دوره تحبیلی ،با رعایت پی

نیاز

(تقدم و تاخر دروس) تدوین و در رو تحبیل دانشجویان ،به اطال آنان برساند.
ماده9

رو  ،زوانبندم سا تحبیلی و سایر نرایندهام آووز ی بر اساس تقویم آووز ی وبو هیأت رئیسه دانشگاه و
سایر دستوراد رلهام ابالغی از سوم و اونت آووز ی دانشگاه صورت ویپذیرد.
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ماده10

ودت وجاز تحبیل در دوره کار ناسی پیوسته چیار سا تحبیلی (هشت نیرسا ) است .در صورت اترام سنوات
وجاز ،اوکان اداوه تحبیل در آن دوره از دانشجو سل وی ود.
تبصره  :1در رایط خاص در صورتیکه دانشجو در ودت وقرر دان آووخته نشود ،به دانشجو اجازه داده وای اود باا
پیشنیاد استاد راهنرا ،تاًیید گروه و واحد آووز ی ،حداک ر یک نیرسا به تحبیل اداوه دهد .اختیاار اع اام سانوات
نیرسا نیم به ورام آووز ی واحد تفویض وی ود .چنانچاه دانشاجو در ایان وادت دانا آووختاه نشاود ،از اداواه
تحبیل وحروم خواهد د .تبریمگیرم در خبوص بازگشت به تحبایل و اع اام سانوات نیرساا دهام در اختیاار
کریسیون بررسی ووارد خاص دانشگاه است.
تبصره  :2برام دانشجویان وشرو آووزع رایگان اخذ اودین سنوات اضانه تحبیلی به صورت رایگان و در صورت اخذ
سنوات اضانه از کریسیون بررسی ووارد خاص دانشگاه ،دانشجو ولزم به پرداخت هزینه طبت ت رنه وبو هیأت اونام
دانشگاه است.
ماده11

دانشجو در هر نیرسا تحبیلی ووظف است طبت برناوه اعالم ده گروه آووز ی خود حداقل  12و حداک ر 20واحد
درسی انتخا نراید حداک ر واحد وجاز انتخابی در بازه تابستان  6واحد درساااای است.
تبصره  :1در صورتی که به د یل ووجه و وورد تاًیید واحد آووز ی و وادیریت خادوات آووز ای دانشاگاه واحادهام
انتخابی دانشجو در هر نیرسا به کرتر از  12واحد درسی برسد در این صورت این نیرساا باه عناوان یاک نیرساا
کاول در سنوات وم وحسو و در صورت عدم کس حداقل ویانگین  12در آن نیسرا  ،یک نیرسا وشاروطی بارام
دانشجو ونظور وی ود.
تبصره  :2در رایط خاص که دانشجو با گذراندن  8واحد درسی دان آووخته ود با تأیید گروه آووز ای وای تواناد
واحدهام وذکور را در بازه تابستانی اخذ نراید.
تبصره  :3اگر ویانگین نررات دانشجویی در یک نیرسا حاداقل  17با اد .در ایان صاورت دانشاجو باا تاًییاد گاروه
آووز ی در نیرسا تحبیلی ب د وی تواند حداک ر تا  24واحد اخذ نراید.
تبصره  :4در وواردم که دانشجو برام نراغت از تحبیل حداک ر  24واحد باقی دا ته با د ،حتی اگار وشاروط با اد،
در صورتیکه ویانگین کل وم با م  10با د ،به تشخیص واحد آووز ی ویتواند تراوی واحاد هاام بااقی واناده را در
یک نیرسا انتخا کند.
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ماده12

حرور دانشجو در ترام جلسات درس و اوتحان ادزاوی است.
تبصره  :1اگر دانشجو در درسی بی

از سه انزدهم جلسات یا در جلسه اوتحان پایان نیرسا آن درس غیبات کناد،

نرره آن درس به ونزده صفر و در صورت تشخیص ووجه بودن غیبت توسط اورام آووز ای واحاد و تاًییاد وادیریت
خدوات آووز ی دانشگاه ،آن درس حذف وی ود ،در این صورت رعایت حد نبا  12واحاد در طاو نیرساا بارام
دانشجو ادزاوی نیست ودی نیرسا وذکور به عنوان یک نیرسا کاول وحسو و در صورت عدم کس

حداقل ویانگین

 12در آن نیرسا یک نیرسا وشروطی برام دانشجو ونظور وی ود.
تبصره  :2تشخیص ووجه و غیرووجه بودن غیبت دانشجو بر اساس دستوراد رلهام وبو وراجاع ذمرباط دانشاگاه
است.
تبصره  :3دانشجو وی تواند(در غیر از نیرسا آخر) در صورت اض رار تاا یاک هفتاه قبال از ارو اوتحاناات پایاان
نیرسا  ،صرناً یک درس نظرم را با ارائه د یل ووجه و تاًیید گروه و واحد آووز ی حذف نراید وشروط بر اینکه غیبت
دانشجو بی

از سه انزدهم ساعات آن درس نبا د و ت داد واحدهام باقیرانده دانشجو نیز کرتر از  12واحد نشود.

تبصره  :4در رایط خاص ،حذف اض رارم ترام دروس یک نیرسا تحبیلی صرناً یک باار باا رعایات سانوات وجااز
تحبیلی ،با درخواست دانشجو و ارائه ودارک و وستندات با تاًیید ورام گروه و ورام آووز ی واحاد ،قبال از ارو
اوتحانااااات دروس (اعم از نظرم و عرلی) اوکانپذیر است و نیسرا وذکور در سنوات تحبیلی وحاسبه وی ود.
دانشجوم وتقاضی استفاده از حذف کاول نیرسا  ،زم است درخواست خود را در زوان وقرر در ساوانه آووز ی
دانشگاه ثبت و تاًیید نراید.
ماده13

در صورتی که دانشجو برام نراغت از تحبیل صرنا دو درس نظرم (تیورم) باقیرانده دا ته با اد ،وای تواناد آن دو
درس را به صورت و رنی به استاد بگذراند .استاد ووظف است حااداک ر در چیار هفتاه او آن نیرساا نراره درس
وذکور را در ساوانه آووز ی دانشگاه ثبت و قفل نراید.
تبصره :در صورتی که دو درس و رنی به استاد در بازه تابستانی اخذ ود ،سقف واحد نباید از  8واحد درسی تجااوز
کند.
ماده14

ارز یابی پیشرنت تحبیلی دانشجو در هر درس توسط ودرس آن درس بر اساس حرور و ن ادیات درکاالس ،انجاام
تکادیف ،پروژه درسی و نتایج اوتحانات (ویان ترم و پایان ترم) انجام وی ود .نرره هر درس به صورت عاددم از صافر
تا بیست وحاسبه وی ود و حداقل نرره قبودی در هر درس 10و ویانگین کل قابل قبو در هر نیرسا  12است.
تبصره  :1برگزارم آزوون کتبی پایان نیرسا برام دروس نظرم ادزاوی است.
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تبصره  :2نررات دروسی که تکریل آنیا به پیشنیاد واحد آووز ی و تاًیید ودیریت برناواهریازم و ارزیاابی آووز ای
دانشگاه در طو یک نیرسا ویسر نبا د ،ناترام تلقی وی ود .نرره ناترام باید حداک ر تا پایان نیرسا ب د به نرره
ق ی تبدیل ود.
تبصره  :3ودرس هر درس ووظف است ،نسبت به ثبت و نقل نررات در زوان وقرر ،بر اساس دساتوراد رل ابالغای از
سوم و اونت آووز ی دانشگاه در هر نیرسا اقدام نراید.
تبصره  :4نرره هر درس پ

از اعرا قفل نیایی ،غیرقابل تغییر است.

تبصره  . :5نررات کلیه دروس اعم از قبودی و ردم در کارناوه دانشجو ثبت و در ویانگین نیرسا و کل وم وحاسابه
وی ود.
ماده15

چنانچه ویانگین نررات دانشجو در هر نیرسا تحبیلی کرتر از  12با د ثبتنام دانشجو در نیرسا ب د باه صاورت
وشروط انجام وی ود .دانشجوم وشروط حت انتخا بی

از  14واحد درسی در نیرسا ب دم را ندارد.

تبصره :چنانچه دانشجویی در دوره کار ناسی پیوسته  3نیرسا اعم از وتوادی یاا وتنااو وشاروط اده با اد ،از
تحبیل وحروم وی ود.
ماده16

دانشجو وی تواند با رعایت سنوات وجاز تحبیل و با تأیید گروه و واحد آووز ی ،در دوره کار ناسای پیوساته حاداک ر
یک نیرسا از ورخبی تحبیلی با احتسا در سنوات وجاز تحبیلی استفاده نراید.
تبصره  :1دانشجو وی تواند با رعایت سنوات وجااز تحبایلی در دوره کار ناسای پیوساته حاداک ر تاا قبال از ارو
کالسهام هر نیرسا نسبت به ارائه درخواست ورخبی تحبیلی خود در ساوانه آووز ی دانشگاه و طی وراتا اقادام
نراید.
تبصره  :2ودت وجاز ورخبی زایران دانشجو (بدون احتسا در سنوات تحبیلی) تابع آخارین بخشاناوههاام وزارت
علوم ،تحقیقات و نناورم است .بررسی درخواست ورخبی زایران پ

از تایید پز ک و ترد دانشگاه توسط کریسیون

بررسی ووارد خاص دانشگاه انجام وی ود.
تبصره  :3بررسی درخواست ورخبی پز کی دانشجو (بدون احتسا در سنوات تحبیلی) در صاورت تاًییاد پز ااک
و ترد دانشگاه و ااورام آووز ی واحد ،توسط کراایسیون بررسی ووارد خاص دانشااااگاه انجام وی ود
تبصره  :4بررسی و تبریمگیرم سایر وبادیت ورخبای تحبایلی (وانناد واووریات هرسار یاا وادادین و  ).....بادون
احتسا در سنوات وجاز ،توسط کریسیون بررسی ووارد خاص دانشگاه انجام خواهد د.
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تبصره  :5استفاد از وجرو ورخبیهام وذکور در این واده و تببرههام آن در اختیار کریسیون بررسی ووارد خاص
دانشگاه است.
ماده17

ثبتنام و انتخا واحد در زوان وقرر هر نیرسا تحبایلی ادزاوای اسات و عادم ثباتناام دانشاجو در هار نیرساا
تحبیلی ،به ونزده ونبرف از تحبیل وم بوده و اوکان اداوه تحبیل از دانشجو سل وی ود.
تبصره :در صورتیکه دانشجو در زوان وقرر ثبت نام ننروده با د ،ضرورم است قبل از اترام نیرسا تحبیلی جیات
رو ن دن وض یت تحبیلی خود به آووزع واحد وراج ه نراید ،که در صورت ارائه ودارک وبنای بار ووجاه باودن
علت عدم ثبتنام در زوان وقرر و با تشخیص ااااورام آوااوز ی واحااااااد ویتوان آن نیرااااسا را باه عناوان
وقااافه تحبیلی (با احتسا در سنوات) ونظور نرود ،در غیر اینبورت دانشجو از اداوه تحبیل وحروم خواهد د.
ماده18

دانشجوم وتقاضی انبراف از تحبیل ،باید خباً درخواست انباراف خاود را در پیشاخوان سااوانه جااوع آووز ای
دانشگاه ثبت کند .دانشجو وجاز است نقط یک بار و تا یک واه از تاریا ارائه درخواست و قبل از صادور حکام نیاایی،
از انقرام این ویلات ،حکام ق ای انباراف از تحبایل وم

تقاضام انبراف خود را پ

بگیرد در غیراینبورت پ

صادر وی ود .دانشجو پ

از آن حت اداوه تحبیل در آن دوره را ندارد.

تبصره  :1دانشجوم انبرانی باید به کلیه ت یداتی که در دوران تحبیل سپرده است ،عرل نراید.
تبصره  :2تحبیل وجدد دانشجوم انبرانی ونوط به رکت و قبودی در آزوون سراسرم بر اسااس ضاوابط وربوطاه
است.
ماده19

تبریم گیرم در وورد تقاضام بازگشت به تحبیل دانشجویان اخراجی یا انبرانی که بی

از یکسا از وض یت اخاراج

یا انبراف آنان نگذ ته با د بر عیده کریسیون بررسی ووارد خاص دانشگاه است.
ماده20

دانشجوم دوره کار ناسی پیوسته با دا تن رایط ذیل ویتواند از یک ر ته یا گرای
تحبیلی در دانشگاه تغییر ر ته یا گرای
ادف) وجود ر ته یا گرای

باه ر اته یاا گارای

دیگار

دهد.

وورد تقاضام دانشجو در دانشگاه.

) اوکان اترام تحبیل دانشجو در سنوات وجاز باقیرانده.
ج) کس
سنج

حد نبا نرره زم ر ته وورد نظر بر اساس کارناواه تغییاااار ر اته و انتقاا صاادره از ساوم ساازوان
آووزع کشور (که هر سا به پورتا دانشگاه ارسا وی ود).

د) ووانقت واحدهام آووز ی وبداً و وقبد و تایید ودیریت خدوات آووز ی دانشگاه
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ه) دانشجو در طو تحبیل نقط برام یاک بااار با رعایت سایر رایط وجاز به درخواسات تغییار ر اته یاا گارای
است.
و) تغییر ر ته از نوبت دوم به روزانه ،از غیرحرورم به نیره حرورم و حرورم و از غیرحرورم به حرورم ورناو
است ودی بر عک

آن وجاز است.

ز) تغییر ر ته دانشجویی که پذیرع وم در دوره از طریت بدون آزوون است به ر اتههاایی کاه پاذیرع در آنیاا از
طریت آزوون سراسرم صورت گرنته با د ،ورنو است.

ح) تغییر ر ته یا گرای

دانشجویانی که به دستگاههام اجرایی خاص ت ید دارند ،با رعایت کلیه رایط ایان وااده و

اعالم ووانقت دستگاه اجرایی ذمربط اوکانپذیر است.
ط) دانشجوییکه با تقاضام تغییر ر ته او ووانقت ده است وجاز است تا قبل از ثبتنام و انتخاا واحاد در ر اته
جدید ،تقاضام انبراف از تغییر ر ته یا گرای

خود را به آووزع دانشگاه ارائه نراید در غیراینبورت پ

از انقراام

ویلت وقرر ،حکم صادره غیرقابل تغییر است و حت تغییر ر ته تا پایان دوره از ناوبرده سل وی ود.
ماده21

وییرانی و انتقا دانشجو و ابت آیینناوه وییرانی و انتقا دانشجویان دورههام کاردانی و کار ناسی دانشگاهها و
وؤسسات آووزع عادی دودتی و غیردودتی وبو وزارت و با رعایت وقررات دانشگاه انجام وی ود.
انتقا و انتقا تواًم با تغییر ر ته دانشجو به سایر دانشگاهها درصورت احراز رایط زم وورد نظر وزارت و دانشگاه و
کس حداقل نرره قبودی در ر ته وورد تقاضام دانشجو ،با ووانقت دانشگاه وقبد و وبداء بالوانع است.
تبصره  :1انتقا و انتقا تواًم با تغییر ر ته دانشجو از دانشگاه غیردودتی به دودتی ،از یریهپرداز به رایگان ،از
غیرحرورم به نیرهحرورم و حرورم و از غیرحرورم به حرورم ورنو  ،ودی عک

آن وجاز است.

تبصره  :2در صورت انتقا دانشجو به این دانشگاه (طبت دستوراد رل و ضوابط و وقررات این دانشگاه) تراام نرارات
درسی دانشجو در دانشگاه وبداً اعم از قبودی و یا ردم و سوابت آووز ی از دحاو وشروطی عینااً در کارناواه دانشاجو
ثبت و تراوی نررات در وحاسبه ویانگین نیرسا و ویانگین کل او وحاسبه وی ود .پذیرع واحدهام گذراناده اده
دانشجو با نرره کرتر از  12بر عیده دانشگاه است و واحدهام گذراناده اده پذیرنتاه نشاده ،در ت اداد واحاد هاام
گذرانده بی اثر است ودی نررات آنیا در ویانگین نیرسا و کل وحاسبه وی ود.
تبصره  :3در صورت انتقا تواً م با تغییر ر ته دانشجو به این دانشگاه (طبت دستوراد رل و ضوابط و وقررات این
دانشگاه) دروس پذیرنته ده در کارناوه دانشجو ثبت و نررات آنیا در وحاسبه ویانگین کل ونظور وی ود ودی
نررات دروس پذیرنته نشده بدون احتسا

در ویانگین کل در کارناوه دانشجو باقی ویواند چنانچه ویانگین کل

واحدهام پذیرنته نشده کرتر از  12با د جر ا به عنوان یک نیرسا وشروطی برام دانشجو در ر ته جدید ونظور
وی ود.
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تبصییره  :4انتقااا و انتقااا تااواًم بااا تغییاار ر ااته یااا گاارای

در صااورت احااراز اارایط و بااا کساا ووانقاات

دانشگاههام وبداً و وقبد نقط برام یک بار اوکانپذیر است.
ماده22

و اد سازم و پذیرع واحدهام درسی گذرانده ده دانشجو طبت ضوابط ذیل وقدور است:
 -1به ازام هر 16واحد از دروس و اد سازم ده ،یک نیرسا از سنااوات وجااز تحبایلی دانشاجو کاساااااااته
وی ود( .این اور خاص دان شجویانی است که دروس را قبل از ورود به دانشگاه در وق ع ن لی گذراندهاناد و وشارو
دانشجوم تغییر ر ته و گرای

در ضرن تحبیل نری ود).

 -2و اد سازم دروس صرناً در یوههام آووز ی همعرض ذیل صورت ویگیرد:
ادف) واحدهام گذرانده دانشجوم حرورم به دروههام حرورم ،نیرهحرورم یا غیرحرورم
) نیرهحرورم به نیرهحرورم و غیرحرورم
ج) غیر حرورم به غیر حرورم
الف-معادل سازی دروس دانشجوی تغییر رشته و گرایش در ضمن تحصیل:
-1

زم است دروس گذرانده ده با دروس جدید ،بنا به تشخیص گروه آووز ی ،وشابیت وحتوایی دا ته با د..

 -2نررات دروس پذیرنته ده نقط در ویانگین کل دانشجو وحااااسبه وی ود .ودی نررات دروس پذیرنتاه نشاده،
بدون احتسا در ویانگین ،در کارناوه دانشجو باقی ویواند در این حا  ،چنانچه ویاانگین کال واحادهاام پذیرنتاه
نشده او کرتر از  12ود ،جر اً به عنوان یک نیرسا وشروطی برام دانشجو در ر ته جدید ونظور وی ود.
 -3پذیرع دو درس یاکسان (از نظر عنوان و وحتوم) با ویاااازان واحدهام وتفاوت به رطی اوکانپذیر است کاه
ویزان واحد درس گذرانده ده بی

از ویزان واحد درسی با د که قرار است ت بیت داده ود (.به طور و اا  :درس

سه واحدم به جام درس دو واحدم قابل ت بیت است و باد ک

آن اوکانپذیر نیست).

ب-معادلسازی دروسی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه ،در مقطع کارشناسی سیایر دانشیگاه هیای
سطح  1گذرانده است:
-1

زم است دروس گذرانده ده با دروس جدید ،بنا به تشخیص گروه آووز ی ،وشابیت وحتوایی دا ته با د.

 -2نررات دروس پذیرنته ده نقط در ویانگین کل دانشجو وحاااسبااه وی ود.
 -3پذیرع دو درس یکسان (از نظر عنوان و وحتوم) با ویزان واحد هام وتفاوت باه ارطی اوکاانپاذیر اسات کاه
ویزان واحد درس گذرانده ده بی

از ویزان واحد درسی با د که قرار است ت بایت داده ود (.به طور و ا  :درس

سه واحدم به جام درس دو واحدم قابل ت بیت است و باد ک
 -4حااداک ر واحدهام قابل ت بیاات و پذیرع نباید بی

آن اوکانپذیر نیست).

از %50کل واحد هام درسی ر ته و دوره تحبیلی با د.
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ج -دروس گذرانده ده (به جز دروس عرووی) در دانشگاه هام غیر از س
د -دروس گذرانده ده عرووی دانشجو در دانشگاه هام س

 1قابل و اد سازم نیست.

 1و  2قابل و اد سازم است.

ماده23

والک دان آووختگی برام دوره کار ناسی پیوسته گذراندن کلیه واحد هام برناوه درسی وبو ر ته باا ویاانگین
کل حداقل  12در پایان دوره است.
ماده24

در صورتی که دانشجوم ونبرف یا وحروم از تحبیل در دوره کار ناسی پیوساته حاداقل  68واحاد درسای ( ااول
حداک ر  10واحد دروس عرووی و وابقی از سایر دروس دوره) را با نرره قبودی بگذراند و ویانگین کل واحادهام اخاذ
ده وم  12یا با تر با د ،ویتواند ودرک دوره کاردانی هران ر ته را دریانت کند .در غیر ایانصاورت ،صارناً یاک
گواهی ،وبنی بر ت داد واحدهام گذرانده ده به وم داده خواهد د.
تبصره :صدور ودرک کاردانی حس تقاضام دانشجو و صارف نظار از وجاود دوره کااردانی وباو در آن ر اته یاا
وجرم بودن دانشگاه وحل تحبیل دانشجو انجام وی

ود.

ماده25

تاریا دان آووختگی ،تاریا تاًیید نیایی(قفل نرره) آخرین نرره دانشجو در ساوانه جاوع آووز ی دانشگاه است.
ماده26

وسیودیت حسن اجرام این آیینناوه بر عیده واحد آووز ی دانشگاه است و نظارت بر اجرا و تفسیر وفاد آن بر عیده
و اون آووز ی دانشگاه است.
ماده27

این آیین ناوه در یک وقدوه و  27واده و  37تببره در جلسه وور  1397/5/30به تبوی

ورام آووز ی دانشاگاه

رسااید و باارام دانشااجویان کار ناساای ورودم سااا تحباایلی  1397-98زم ا جاارا اساات و ترااام آیااینناوااه و
بخشناوههام وغایر با آن دغو و بال اثر اعالم وی ود.
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