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 بسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران
 وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 علوم پایه دامغان گاهانشد

 
به پیوست یک نسخه آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه 

جهت اجرا و ابالغ به واحدهای  1331شورای عالی برنامه ریزی مورخ اردیبهشت ماه  333

 ذیربط ارسال می گردد ./ ش

 علی اکبر صالحی

 معاون آموزشی

: رونوشت 

  4/6/66مورخ  2661/221رنامه ریزی عطف به نامه شماره شورای عالی ب -    
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 ميبسم هللا الرحمن الرح

 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

 63/2/6371مورخ  333مصوب نهایی جلسه 

آیین نامه ها آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیشنهادی کمیسیون تدوین 

شورای عالی برنامه ریزی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته  333الی  311که در جلسات 

 12در  11/2/1331بود در سیصد و سی و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 

 تبصره به تصویب نهایی رسید . 14ماده و  11فصل ، 

و بعد وارد  1331-33ز سال تحصیلی این آیین نامه برای ان دسته از دانشجویانی که ا

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می شوند الزم االجرا است و از این تاریخ به بعد کلیه 

 آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن برای این دسته از دانشجویان لغو می شود . 

در  11/2/1331رأی صادره سیصد و سی و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 

مورد آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی صحیح است ، به دانشگاه ها و 

 مؤسسات آموزش عالی و همه واحدهای مجری ، برای اجرا ابالغ می شود . 

 دکتر محمدرضا هاشمی گلپایگانی

 وزیر فرهنگ و آموزش عالی

 و رئیس شورای عالی برنامه ریزی

وزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالیرونوشت : معاونت آم 

رونوشت : معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

 موزش عالی و واحدهای مجری ابالغ نمایید . آخواهشمند است به دانشگاه ها و مؤسسات 

 دکتر سید محمد کاظم نائینی

 دبیر شورای عالی برنامه ریزی
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 فهرست مطالب 

 صفحه                  موضوع 

 ریزی تصویب نامه شورای عالی برنامه 

    6  ---------------------------------------------------------- مقدمه )روش اجرا (

   9  ------------------------------------------------------------------ تعاریف 

 21  ----------------------------------------------  فصل اول : شرایط ورود و نام نویسی

 21  -------------------------------------------------------- (   2شرایط ورود ) ماده 

 21  -------------------------------------------------------- (  1نام نویسی ) ماده 

   24  ------------------------------------------------- (   4منع تحصیل همزمان ) ماده 

 21  -----------------------------------------------------  فصل دوم : نظام آموزشی

 21  ------------------------------------------------------- (   1تعریف واحد ) ماده 

   21  ------------------------------------------------------- (  6سال تحصیلی ) ماده 

 26  ----------------------------------------------- (   6حدود اختیارات دانشگاه ) ماده 

   26  ------------------------------------------------------ (  8دروس انتخابی ) ماده 

   26  --------------------------------------------------- (  9ساعات حل تمرین ) ماده 

 26  -------------------------------------  فصل سوم : واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

 26  --------------------------------------------------------------- تعداد واحد 

 26  ----------------------------------------------- تعداد واحد انتخابی در یک نیمسال 

 28  ----------------------------------------------------- (  21دروس پیشنیاز ) ماده 

 29  -------------------------------------------------------- (   21طول دوره ) ماده 

 12  ----------------------------------------------------  فصل چهارم : حضور و غیاب

 12  -------------------------------------------------------- حضور در جلسات درس 

   12  ------------------------------------------------------------ غیبت در امتحان 

   11  ----------------------------------------------------  فصل پنجم : حذف و اضافه

   11  ----------------------------------------------------- (   26حذف و اضافه ) ماده 

   11  ----------------------------------------------------- (   28حذف اضطراری ) ماده 

   11  --------------------------------------  فصل ششم : ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

 11  ---------------------------------------------------------- معیارهای  دانشجو 

 11  ----------------------------------------------------------- عیارهای ارزیابی م
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   14  ------------------------------------------------------ (  11درس ناتمام ) ماده 

 14  ------------------------------------------------------ (   14اعالم نمرات ) ماده 

  11  ---------------------------------------------------- (   16میانگین نمرات ) ماده 

   16  ---------------------------------------------------------  ( 16مشروطی ماده )

 16  ------------------------------------------------  (19اخراج دانشجوی مشروط )ماده 

 18  -----------------------------  ( 11شمول آئین نامه به دوره کارشناسی ارشد پیوسته )ماده 

   19  ------------------------------------  انصراف از تحصیلفصل هفتم : مرخصی تحصیلی و 

   19  ------------------------------------------------------------ مرخصی تحصیلی 

 12  ----------------------------------------------------------- انصراف از تحصیل 

 12  ---------------------- مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر یکی از کارکنان دولت 

 11  --------------------------------------------------------  فصل هشتم : انتقال

 11  ---------------------------------------------------- (   18تعریف انتقال ) ماده 

 11  ----------------------------------------------- (  19ماده  4کمیته انتقال ) تبصره 

 14  ----------------------------------------------- انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی 

   14  --------------------------------------------- تقال دانشجویان ایرانی از خارج کشور ان

 16  ---------------------------------------------------  فصل نهم : دانشجوی مهمان

 18  ------------------------------------------------------  فصل دهم : تغییر رشته

 42  ----------------------------------------------------------- تغییر رشته الزامی 

 41  ---------------------------------------------  فصل یازدهم : پذیرش واحدهای درسی

  44  ------------------------------------------------ فصل دوازدهم : فراغت از تحصیل 

   29  ----------------------------------------- (  64ماده  2تاریخ فراغت از تحصیل ) تبصره 

  12 ----------------------------------------------------------------- ضمائم

 11  ----------------------- : آئین نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر  2ضمیمه 

  11  -------------------------------- : آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد  1ضمیمه 

  16  --------- : آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارج از کشور به دانشگاههای داخل  1ضمیمه 

  16  --------------- دروس عمومی دانشگاهها : معادل سازی دروس عمومی مراکز تربیت معلم با  4ضمیمه 
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 ميسم هللا الرحمن الرحب

 آیین نامه آموزشی دوره های 

 کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

 مقدمه :

سال از اجرای آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ماه  1بیش از 

می گذرد . و این مدت ، فرصت کافی بود تا نقاط  ( 101شورای عالی برنامه ریزی ) نشریه  1313

 ضعف و قوت آن بررسی و مورد توجه قرار گیرد .

بر این اساس کمیسیون تدوین آیین نامه ها مأموریت یافت ، تا با استفاده از نظرات دانشگاه ها و 

ررسی کارشناسان مسایل آموزشی خصوصاً معاونین آموزشی دانشگاه ها ، آیین نامه مزبور را ب

نموده برخی از مواد را اصالح و تجدید نظر و اشکاالت آن را بر طرف نماید . این کار صورت گرفت 

تدوین و جهت تصویب نهایی به شورای عالی برنامه ریزی پیشنهاد شد و شورای  و آیین نامه جدید

 333لسه خود آن را بررسی و اصالح و سپس در ج 333الی  311عالی برنامه ریزی نیز طی جلسات 

 به تصویب نهایی رسانید که به صورت متن پیوست جهت اجرا ابالغ می شود . 

بر آموزش عالی در مقاطع  این آیین نامه ، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی مصوب حاکم

کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته است که با هدف ایجاد هماهنگی در فعالیت های 

 ها و به منظور ارتقای کیفیت آموزشی تدوین یافته است . آموزشی دانشگاه

لکن آنچه در نیل به این هدف ها اهمیت بسیار دارد ، نحوه اجرا و به کار بستن دقیق ضوابطی است 

 که در آیین نامه ، پیش بینی شده است . و این مقصود فقط با هماهنگی مسئوالن اجرایی و 

 دانشجویان متعهد حاصل خواهد شد . دانشگاه ها ، و همکاری استادان و 
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تحقق این همکاری و هماهنگی و توجیه و تبیین این موضوع ، تذکر چند نکته ضروری به نظر  با امید

 می رسد .

در این آیین نامه ، تنها به ذکر اصول اکتفا شده است . آنجا که ساکت است تصمیم گیری بر  -1

ییر اصول و یا تفسیری مغایر با اصول عهده شورای آموزشی دانشگاه مربوط است لکن تغ

ارات مشاهده شود رفع آن بر عهده کمیسیون بآیین نامه ، مجاز نیست و اگر ابهامی در ع

 تدوین آیین نامه های شورای عالی برنامه ریزی است .

 مسئولیت اجرای این آیین نامه بر عهده دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از  -2

های دانشگاهی ، مراکز آموزش عالی ، دانشکده ها و دیگر انواع واحدهای  دانشگاه ها ، مجتمع

آموزش عالی وابسته و تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و 

 آموزش پزشکی است .

 مسئوالن اجرایی، اساتید راهنما، مدرسان و دانشجویان، ملزم به رعایت و اجرای این  -3

هر عملی که خالف این آیین نامه در جایی صورت گیرد از درجه اعتبار آیین نامه هستند. 

 ساقط است و آن عمل به هیچ وجه در جای دیگر قابل استناد نخواهد بود . 

الزم است دانشگاه ها، دانشجویان را از آغاز تحصیل با مواد این آیین نامه آشنا سازند و به  -1

و ابتدای هر سال تحصیلی ، اهم مواد آن را هنگام نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی 

 در اختیار دانشجویان قرار دهند . 

دانشگاه ها موظفند با تعیین استاد راهنما، دانشجویان را در انتخاب واحدهای درسی و  -5

آشنایی کامل با اصول این آیین نامه یاری دهند و ترتیبی برقرار سازند که انتخاب درس 

ید استاد راهنما صورت گیرد. و استادان راهنما موظف باشند هر دانشجویان با مشورت و تأی

نکته ای را که در بهبود وضع تحصیلی و کشف ذوق علمی دانشجویان مؤثر است به آنان 

 یادآوری نمایند . 

استادان و دانشگاه ها باید نهایت دقت و توجه را در تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان مبذول دارند و  -6

 نمرات نهایی امتحانات دانشجویان را به آموزش تحویل نمایند . چه  ،ر در آیین نامه در مهلت مقر
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بی توجهی به این مهم، بخش قابل توجهی از آیین نامه آموزشی را معطل گذاشته احتماالً موجب تضییع 

 حقوق دانشجویان خواهد شد . 

 آموزشی مصوب شورای عالی چنانچه استادان محترم و مسئوالن آموزشی آگاهند در برنامه های  -7

یا  برنامه ریزی ، ریز مواد و محتوای بسیاری از دروس پایه و بعضی از دروس اصلی برای چندین رشته

 2و  1گرایش تحصیلی هم خانواده از یک یا چند گروه آموزشی مشترک است . مثل محتوای ریاضی 

یوتر و آمار یکسان است ، الزم است که برای تمام رشته های فنی و مهندسی ، ریاضی ، فیزیک ، کامپ

آموزشی دانشگاه ها با مشورت بخش کامپیوتر به این دروس مشترک کد واحد اختصاص دهند  نمسئوال

و دانشجویان را به طور مساوی در کالس ها تقسیم نمایند تا از امکانات آموزشی به نحو بهتر ، بیشتر و 

 به طور بهینه استفاده شود .

 ملزم به اجرای دقیق و کامل برنامه های آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی  کلیه دانشگاه ها -8

می باشند و هیچ تغییری در عنوان ها ، تعداد و محتوای دروس و تغییر در دروس پیشنیاز مجاز نیست . 

در  چنانچه استادان و گروه های آموزشی در این گونه موارد نظری داشته باشند ، می توانند نظر خود را

 این زمینه به شورای عالی برنامه ریزی پیشنهاد نمایند . 

در حالی که نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص و آزموده بسیار زیاد ولی امکانات آموزش عالی در  -9

موزشی حداکثر استفاده را به عمل آورند آکشور محدود است ، بر عهده دانشگاه ها است که از امکانات 

متعال در آینده شاهد شکوفایی فرهنگ و رشد کیفی آموزش عالی در سطح کشور  تا به یاری خداوند

 اسالمی خود باشیم . 

در پایان وزارت فرهنگ و آموزش عالی امیدوار است با تصویب و ابالغ این آیین نامه بسیاری از مشکالت 

ستادان ، و دست اندر کاران دانشگاه ها از لحاظ مقررات آموزشی برطرف شود . با این امید نظرات مجریان ، ا

آموزش عالی در خصوص نتایج حاصل از اجرای این آیین نامه ، می تواند در جریان تجدید نظرهای بعدی ، 

 مورد استفاده و استناد قرار گیرد . 

 دکتر سید محمدرضا گلپایگانی

 وزیر فرهنگ و آموزش عالی

 و رئیس شورای عالی برنامه ریزی



 3 

 تعاریف

 :امه تعاریف زیر پذیرفته شده است در این آیین ن

 دانشگاه : -2

به همه دانشگاه ها ، مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی ، روزانه و شبانه دولتی و 

 گفته می شود .« دانشگاه » غیر دولتی ، 

 

 دانشکده : -1

شکده علوم ، دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد . مانند دان

 دانشکده برق ، دانشکده الهیات و نظایر آن .

 

 گروه آموزشی :  -1

گروه آموزشی واحدی از یک دانشکده یا یک دانشگاه است ، که در یک رشته خاص یا چند رشته 

 متجانس فعالیت دارد . مانند گروه ریاضی ، گروه معارف اسالمی و نظایر آن .

 

 گروه برنامه ریزی : -4

برنامه ریزی یکی از گروه های نه گانه شورای عالی برنامه ریزی است که در وزارت  منظور از گروه

 فرهنگ و آموزش عالی استقرار دارند .

 
                                                 

 مه است و هر این تعاریف که عمومًا به تصویب مراجع ذیربط رسیده است ، مورد تائید شورای عالی برنامه ریزی است . بنابراین جزو الینفک این آئین نا

  نوع تغییر یا تفسیر مغایر با آن مجاز نیست .
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 گروه آزمایشی : -1

منظور از گروه آزمایشی یکی از گروه های آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات 

ته های انتخابی به گروه های خاص تقسیم سراسری دانشگاه ها است ، که داوطلبان را بر حسب رش

 می کند . 

 دوره : -6

منظور از دوره در نظام آموزش عالی ، مدت زمانی است که دانشجو وارد دانشگاه شده و در یک 

رشته خاص تحصیل می کند و در آن رشته فارغ التحصیل می شود . مانند دوره کاردانی ، دوره 

 ... کارشناسی و 

 اداره آموزش : -6

از اداره آموزش ، یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی  منظور

نتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوری نمرات و اعالم امربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی ، 

 نتایج را بر عهده دارد .

 استاد : -8

را در دانشگاه بر عهده دارد استاد  هر عضو هیئت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی

 نامیده می شود . 

 رشته : -9

رشته یکی از شعب فرعی از گروه های علمی ) علوم پزشکی ، علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و 

کاربردی ( است که از لحاظ موضوع کامالً  –مهندسی ، کشاورزی ، هنر ، تربیت معلم و علمی 

بوده و حداقل به یک کارآیی مشخص می انجامد . دروس دیگر موضوعات متمایز  مشخص و از

 درصد کل واحدها در هر دو رشته تجاوز کند . 03مشترک در دورشته متفاوت ، نباید از 



 11 

 گرایش : -22

هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد ، گرایش نامیده می شود . اختالف 

درصد کل  30د کل واحدهای رشته کمتر و از درص 3دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 

 واحدها بیشتر باشد .

درصد و باالتر اطالق  30به فرزند و زوجه شهید ، مفقود االثر ، اسیر و جانباز  واژه شاهد -11

 می شود . 

 بر یکی از مصادیق زیر اطالق می شود :  واژه ایثارگر -12

 جبهه داشته باشد . ماه حضور داوطلبانه در  1رزمنده ای که حداقل  -

 درصد نقص عضو داشته باشد .  25جانبازی که حداقل  -

 آزاده ای که حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد .  -
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 فصل اول

 

 شرایط ورود و نام نویسی
 

 شرایط ورود 

 : 2ماده 

سی ارشد پیوسته و شرایط ورود در دوره های کاردانی ، کارشناسی ) پیوسته و ناپیوسته ( ، کارشنا

دوره های دکتری عمومی پزشکی ، داروسازی ، دندان پزشکی و دامپزشکی ، اعم از دوره های 

 روزانه و شبانه به شرح زیر است : 

مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به :  1

 ب فرهنگی .آموزش عالی ، برابر مصوبات شورای عالی انقال

: داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور ، مورد تأیید وزارت آموزش و  2

 ا توجه به نظام جدید آموزش متوسطه( یا برابر آن برای آموزش های حوزوی بپرورش ) 

ود به )مطابق مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی( و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ور

 دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت 

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد .

 : پذیرفته شدن در آزمون ورودی .  3

: سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و  1

  از طریق مراجع ذیربط صادر می شود . مقرراتی که
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 نام نویسی 

 : 1ماده 

 پذیرفته شدگان آزمون ورودی ، موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگگاه اعگالم مگی شگود ، بگرای 

نام نویسی و انتخاب واحد مراجعگه نماینگد . عگدم مراجعگه بگرای نگام نویسگی در نخسگتین نیمسگال 

  ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .تحصیلی پس از اعالم نتایج آزمون 

 : 1ماده 

دانشجو موظف است در هر نیمسال ، در زمانی که دانشگاه اعالم می کند ، برای ادامه تحصیل و 

 انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطالع و 

ف از تحصیل است . در صورت تأخیر و یا عذر موجه ، عذر موجه ، در یک نیمسال ، به منزله انصرا

ن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل آحق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد . ولی 

 وی محسوب می شود . 

 :  2 تبصره

دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی ، با دالیل مستند ، به طور مکتوب 

  لین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی ، به اداره آموزش دانشگاه اطالع دهد .در او

  ) آئین نامه مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر ( 

به دانشجوی جانبازی که به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجعه 

کی معتبگری کگه بگه تأییگد کمیسگیون کند اجازه داده می شود ) مشروط بر اینکه گگواهی پزشگ

پزشکی و یا پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد ارائه نماید ( که تا زمان حذف و اضافه انتخاب 

 واحد کند . 
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 منع تحصیل همزمان 

 : 4ماده 

دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در پیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک 

ند دانشگاه را نخواهد داشت . در صورت تخلف ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته گرایش در یک یا چ

های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصیلی وی باطل 

اعالم می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را 

 شده به دانشگاه ذیربط بپردازد .  مطابق تعرفه های تعیین

 تبصره :

 دانشجویان ممتاز ) استعدادهای درخشان ( ، از شمول این ماده مستثنی هستند . 

تعریف دانشجوی ممتاز ، و ضوابط اجرایی این تبصره ، توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان 

 در آموزش عالی تعیین و ابالغ می شود . 
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 فصل دوم

 م آموزشینظا

 تعریف واحد درسی

 : 1ماده 

 آموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی است . 

در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی 

 دانشجو در یک درس ، به همان درس محدود است . 

 ساعت ، عملی  13است که مفاد آن به صورت نظری  هر واحد درس ، مقدار یا میزان درسی

 ساعت ، کارآموزی و کارورزی  15ساعت ، کارگاهی ) یا عملیات میدانی (  31) یا آزمایشگاهی ( 

نیمسال تحصیلی ) یا دوره تابستانی ( و طبق برنامه یک ساعت ، در طول  14) یا کار در عرصه ( 

شود . در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می 

  مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن ، توسط استاد مربوط تعیین می شود .

 سال تحصیلی

 : 6ماده 

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال 

 هفته آموزش است .  1شامل  هفته و هر دوره تابستانی 11تحصیلی شامل 

 تبصره :

 مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود . 
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 حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

  : 6ماده 
 تمام دانشگاه ها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند . 

تیب دروس با رعایت پیش نیازها ، روش تدریس ، و جا به جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید تر

 در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه ها است . 

 دروس انتخابی

 : 8ماده 
دانشگاه ها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را 

ان دروس انتخابی به دانشجویان ارائه دهند . مشروط بر آنکه تعداد واحدها از سقف تعیین و به عنو

 مجاز در هر رشته تجاوز نکند . 

 ساعات حل تمرین 

 : 9ماده 
دانشگاه ها می توانند ، در صورت لزوم ، به تشخیص گروه آموزشی ، در هر رشته از دوره های 

ساعت به عنوان حل  10نی و کارشناسی ناپیوسته تا ساعت ، در دوره های کاردا 20کارشناسی ، تا 

 دریس رشته ، در طول دوره بیفزایند . تتمرین به ساعات 
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 فصل سوم

 واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

 

 تعداد واحدها

 : 22ماده 
 تعداد واحدهای درسی الزم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است :

 واحد 32تا  14انی : بین دوره های کارد

 واحد .  135تا  130دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی : 

 واحد . 110تا  130دوره های کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی : 

 واحد .  30تا  13دوره های کارشناسی ناپیوسته : 

 واحد . 142تا  132دوره های کارشناسی ارشد پیوسته : 

 :  22ه ماد

 واحد درسی را انتخاب کند .  20و حداکثر  12هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 

 :  2تبصره 
 واحد انتخاب نمایند .  10دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در هر نیمسال حداقل 

 : 1تبصره 

 واحد معاف است .  12در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 

 :  1تبصره 

در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد ، با نظر دانشگاه 

و تأیید استاد مربوط ، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد 

 بگذراند . 
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 : 4تبصره 

باشد می تواند با نظر دانشگاه در  13کل نمراتش حداقل  اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین

 واحد درسی را انتخاب کند .  21نیمسال بعد حداکثر تا 

 

 : 1تبصره 

واحد باقی داشته باشد ، حتی اگر مشروط  21در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 

 ده را در یک نیمسال انتخاب کند . باشد ، با نظر دانشگاه ، می تواند تمامی واحدهای باقی مان

 

 : 6تبصره 

 واحد درسی است .  1تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 

 

 ) آئین نامه مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر ( 

در صگورتی ، واحد درسی فارغ التحصیل می شود  4دانشجوی شاهد و ایثارگر که با گذراندن 

 4باشد ، مگی توانگد در دوره تابسگتانی حگداکثر  15سال ماقبل او حداقل که میانگین نمرات نیم

 واحد انتخاب نماید . 

 دروس پیش نیاز

 : 21ماده 

آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها در دوره های کاردانی ، کارشناسی  ته از پذیرفته شدگانسآن د

حان آنها ، در آزمون و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام امت

ورودی ، در یک یا چند درس ، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی 

کمتر باشد ، موظفند حسب نیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس 

 ارنند . جبرانی یا ) پیش نیاز دانشگاهی ( عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذ
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 : 2تبصره 

تعیین نوع درس ، تعداد واحد ، ریز مواد ، نحوه ارائه ، و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر 

 عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است . 

 : 1تبصره 

سازمان سنجش و آموزش کشور ، موظف است پس از اعالم نتایج آزمون ورودی ، کارنامه پذیرفته 

مل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاه های ذیربط قرار شدگان مشت

 دهد . 

 : 1تبصره 

ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاه ها ، از هر حیث ، مانند دروس 

 دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است .

و ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و هم چنین در میانگین نمره این دروس در کارنامه دانشج

 کل نمرات دانشجو ، محاسبه می شود و در مشروطی ، قبولی یا ردی دانشجو نیز تأثیر دارد . 

 : 4تبصره 

 واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را 4به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 

 سال تحصیلی افزوده می شود . گذرانده باشند ، یک نیم

 طول دوره 

 : 21ماده 

سال و در دوره های  3حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

سال است . در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت  1کارشناسی پیوسته 

 بوط اخراج می شود . با موفقیت بگذراند از دانشگاه مرتحصیل مجاز 
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 فصل چهارم

 حضور و غیاب

 

 حضور در جلسات درس

 : 24ماده 

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر 

 درس نباید از
16

مجموع ساعات آن درس تجاوز کند . در غیر این صورت نمره دانشجو در آن  3

 س صفر محسوب می شود . در

 : 2تبصره 

در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از 
16

باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود ،  3

واحد در طول نیمسال بگرای وی الزامگی  12آن درس حذف می شود . در این حال رعایت حد نصاب 

 مسگال کامگل جگزو سگنوات تحصگیلی دانشگجو محسگوب نیست . ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نی

 می شود . 

 : 1تبصره 

غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس ، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در 

صورت پیشامد جزو 
16

 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود .  3
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 غیبت در امتحان 

 : 21ماده 

غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحگان آن درس اسگت و غیبگت غیبت 

 موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد . 

 ) آئین نامه مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر ( 

دانشجوی ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه 

یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند ؛ با تأیید مدارک توسط کمیسیون و 

پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه ، می تواند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی ذیگربط 

تعیین می شود حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شرکت نمایگد . در 

 س یا دروس مذکور حذف می شود . غیر این صورت در

 : 26ماده 

تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بگر عهگده شگورای آموزشگی دانشگگاه یگا 

 کمیته منتخب آن شورا است . 

 ) آئین نامه مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر ( 

درس و یگا در  تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کگالس

 جلسه امتحان با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می باشد . 
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 فصل پنجم

 و اضافهحذف 

 : 26ماده 

 دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته ، پس از شروع نیمسال

ود را حذف یا دو درس انتخابی خود را تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خ

با دو درس دیگر جا به جا نماید ، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز 

 نکند . 

 : 28ماده 

 هفته بگه پایگان نیمسگال تحصگیلی مانگده ، فقگط یکگی از  5در صورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا 

گروه آموزشی مربگوط حگذف کنگد ، مشگروط بگر آنکگه اوالً غیبگت درس های نظری خود را با تأیید 

دانشجو در آن درس بیش از 
16

مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً ، تعگداد واحگدهای باقیمانگده  3

 واحد کمتر نشود .  12وی از 

 ) آئین نامه مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر ( 

، می تواند دو درس نظگری خگود را تگا پگنج هفتگه مانگده بگه پایگان  دانشجوی شاهد و ایثارگر

واحد کمتر  10نیمسال تحصیلی حذف نماید ، مشروط بر اینکه تعداد واحدهای باقی مانده او از 

 نشود . 

 : 29ماده 

حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال ، تنها در صگورتی مجگاز اسگت کگه بنگا بگه تشگخیص 

شگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصگیل در آن نیمسگال نباشگد . در ایگن صگورت شورای آموزشی دان

 نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد . 

 ) آئین نامه مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر ( 

تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظگر ، بگرای دانشگجویان شگاهد و 

 با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می باشد . ایثارگر 
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 فصل ششم 

 ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

 

 معیارهای ارزیابی 

 : 12ماده 

ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کالس ، انجام تکالیف 

هر درس مرجع  صورت می گیرد و استاد درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال

 ن درس است . ارزیابی دانشجو در آ

 تبصره :

 برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است .

 : 12ماده 

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت 

 عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود . 

 : 11اده م

است . دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود ، در  10حداقل نمره قبولی در هر درس 

در ردی  اولین فرصت ، ملزم به تکرار آن است . با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و

 کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود . 

 

 



 21 

 تبصره : 

ویی در یک درس اختیاری مردود شد ، به جای آن درس می تواند از جدول دروس اگر دانشج

 انتخابی در برنامه مصوب ، درس دیگری را انتخاب کند . 

 درس ناتمام

 : 11ماده 
ن دبیری ، کارآموزی و کارورزی ، عملیات صحرایی ، کار در عرصه در موارد استثنایی ، نمره تمری

با پروژه ارائه می شود ، در صورتی که به تشخیص  توأمو دروسی که در برنامه آموزشی مصوب ، 

استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط ، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ، ناتمام 

 مام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد . تلقی می گردد . نمره نات

 ) آئین نامه مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر ( 

مدت زمان امتحان ) میان ترم و پایان ترم ( برای دانشجویان جانباز ، با توجه به وضگعیت 

یید ستاد امور جسمانی آنها بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه و تأ

برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش  2دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ، حداکثر تا 

 است .

 

 اعالم نمرات 

 : 14ماده 

روز پس از برگزاری امتحان آن  10استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف 

 م نماید .درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلی
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 : 11ماده 

اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر 

تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و 

 رفع اشتباهات احتمالی ، به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید . 

 صره :تب

 نمره پس از اعالم به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است . 

 میانگین نمرات

 : 16ماده 

ن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آدر پایان هر نیمسال تحصیلی ، میانگین نمرات دانشجو در 

ارنامگه وی ثبگت آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی ، میانگین کل نمرات دانشجو ، محاسبه و در ک

 می شود . 

 : 2تبصره 

برای محاسبه میانگین نمرات ، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع 

حاصل ضرب ها در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است ) اعم از ردی یا قبولی ( بر 

 تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می شود . 

 : 1تبصره 

دوره تابستانی ، به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود . نمرات دروسی که دانشجو در دوره 

تابستانی می گذراند ، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود . به همین نحو نمرات 

ج از اراده واحد انتخاب می کند ، و کسر بودن واحدها خار 12دانشجو ، در نیمسالی که الزاماً کمتر از 
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او است نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه می شود ، ولی آن نیمسال جزو حداکثر 

 مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد . 

 ) آئین نامه مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر ( 

ی و جانباز %35نمرات مردودی سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل 

 به بعد ( در میانگین نمرات آنان محسوب  13به باال ) ورودی های  %50زوجه جانباز 

نمی شود ، مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مزبور پس از اخذ آنها در اولین فرصت 

برای دانشجویان جانبازی که درصد  نباشد . 12ممکن و شرکت در امتحان های آن کمتر از 

درس فوق  3اضافه جانبازی یک درس به  %10باشد به ازای هر  %35از  جانبازی آنان بیش

 ) پنج ( درس تجاوز نماید .  5افزوده می شود و در هر حال تعداد دروس حذف شده نباید از 

 

 نام نویسی مشروط :

 : 16ماده 

، نام باشد ، در غیر این صورت  12میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 

 نویسی دانشجو در نیمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود . 

 تبصره :

هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی ، کتباً اطالع دهد . و یک 

نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید . با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف 

 ی اطالعی دانشجو از این امر ، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود . دانشگاه و یا اظهار ب

 : 18ماده 

دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند ، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب 

 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد .  11بیش از 
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 اخراج دانشجوی مشروط

 

 : 19ماده 

ت دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه در صورتی که میانگین نمرا

نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال  1نیمسال متوالی یا 

باشد در هر مرحله ای که باشد ، از ادامه تحصیل  12تحصیلی ، اعم از متوالی یا متناوب ، کمتر از 

 محروم می شود . 

معاون دانشجویی وزارت ، مبنی بر  20/2/34مورخ  3242/11با توجه به بخشنامه شماره  کر :تذ

ادامه تحصیل دانشجویان در شرف اخراج دانشجو می تواند با مجوز کمیسیون موارد خاص از یک 

باشد و در نیمسالهای بعدی  10نیمسال فرصت برای جبران به شرط آنکه میانگین کل وی باالی 

 ردد ، استفاده کند. مشروط نگ

 وزارتی (  2/21/82مورخ  11112/1، نامه شماره ) اصالحی (  24/1/66شورای عالی برنامه ریزی  199جلسه مصوبه  : 12ماده 

دانشجویی که به علت مشروط شدن یا به هر دلیل دیگر از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم 

د درسی را با نمره قبولی گذرانده باشگد مگی توانگد واح 30یا منصرف می شود در صورتیکه حداقل 

 مدرک کاردانی در همان رشته دریافت کند . 

 (   صالحی) ا تبصره :

صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کگاردانی مصگوب در آن 

 رشته یا مجری بودن دانشگاه صادر کننده مدرک کاردانی صورت می گیرد . 

 : 12ماده 

دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد ، از ادامه تحصیل محروم می شود ، در صورت 

انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، می تواند برای تحصیل مجدد ، در آزمون 

 سراسری شرکت کند . و در صورت قبولی در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهد . 

ذیرنده می تواند ، واحدهایی را که دانشجو در رشته قبولی گذرانده است ، با برنامه رشته دانشگاه پ

 جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد .
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 شمول آیین نامه به دوره کارشناسی ارشد پیوسته

 : 11ماده 

ل تا سقف واحدهای قابل قبول دوره دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پیوسته ، در طول تحصی

 ( تابع مقررات این آیین نامه است و در دروس تخصصی ، پروژه و  110تا  135کارشناسی ) 

مصوب با عالمت ستاره مشخص شده اند تابع آیین نامه کارشناسی ارشد  پایان نامه که در برنامه

 ناپیوسته خواهد بود . 
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 فصل هفتم

 ی و انصراف از تحصیلمرخصی تحصیل

 

 مرخصی تحصیلی

  (گسترش دفتر  6/6/66مورخ  1111/11) اصالحی شماره  : 11ماده 

حداکثر برای یک نیمسال و دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

  فاده کند .متناوب از مرخصی تحصیلی استیا نیمسال متوالی  2برای در دوره کارشناسی پیوسته 

 : شورای عالی برنامه ریزی  29/4/69مورخ  196مصوبه جلسه 

مادران شاغل به تحصیل در تمام رشته های دانشگاهی و کلیه مقاطع تحصیلی می توانند از یک 

نیمسال مرخصی زایمان ) عالوه بر مرخصی مجاز دوره ( بدون احتساب در سنوات تحصیلی 

 استفاده کنند . 

 : 2 تبصره

 مرخصی تحصیلی ، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود . مدت 

 ) آئین نامه مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر (

در صورتی که مرخصی برای درمان صدمات ناشی از جنگ باشد و مدت درمان بیش از یک 

معتمد دانشگاه باشد ؛ ماه ادامه یابد و مدارک مربوط مورد تأیید کمیسیون پزشکی یا پزشک 

  آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود .

 : 14ماده 

تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر 

 نیمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد .
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 تبصره :

ت پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی ، اداره آموزش موظف اس

 موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابالغ نماید . 

 انصراف از تحصیل

 : 11ماده 

ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل ، انصراف از تحصیل محسوب می شود و 

 ز تحصیل ، حق ادامه تحصیل ندارد .دانشجوی منصرف ا

 تبصره :

در موارد استثنایی ، که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند ، باید دالیل آن را حداقل یک ماه 

قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد . در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط 

 دانشجو محسوب می شود .  دانشگاه ، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی

 : 16ماده 

دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود ، باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره 

آموزش دانشگاه تسلیم نماید . این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ 

ضای این مهلت ، حکم انصراف از درخواست ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . پس از انق

 تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن ، حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد .

 : 2تبصره 

دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، عمل 

 کند . 
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 : 1تبصره 

به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول 

 اساس ضوابط مربوط است . 

 مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت

 : 16ماده 

دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت ، یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه ، به 

واند با ارائه حکم مأموریت همسر و به عنوان همراه ، به خارج از کشور اعزام می شود ، می ت

تشخیص و تأیید شورای آموزشی دانشگاه ، عالوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول 

 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد . 1دوره تحصیل ، تا 
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 فصل هشتم

 انتقال

 

 تعریف انتقال

 : 18ماده 
نتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان ا

 مقطع تحصیلی است . 

 : 19ماده 

 انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه های تهران ممنوع است جز در موارد زیر :

یص شهادت ، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ،به طوری که وی به تشخ -1

 مراجع قانونی ، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود . 

معلولیت مؤثر دانشجو ، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی به طور مستقل قادر  -2

 به ادامه زندگی نباشد . 

ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر ، که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به  -3

 تأیید مراجع ذیربط .

 : 2بصره ت

 هر یک از مواد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد .

 : 1تبصره 

ولت ، ارائه حکم اشتغال ضروری اسگت . و اگگر شگغل همسگر آزاد دبرای کارمندان رسمی یا پیمانی 

 نیگروی انتظگامی رسگیده  اشتغال و سکونت او در تهران باید به تأیید مراجگع قگانونی یگا یاست گواه

 باشد .
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 : 1تبصره 

در موارد استثنایی که دانشگاه تشخیص می دهد ، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران 

باشد و شوهر او نیز در شهرستان ، دانشجو باشد ، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان ) محل 

 ران منتقل شود . تحصیل شوهر ( موجود نباشد ، شوهر او می تواند به ته

 : 4تبصره 

به منظور توزیع دانشجویان انتقالی به تهران و جلوگیری از سرگردانی آنان در تعیین محل تحصیل ، 

کمیته ای در معاونگت دانشگجویی وزارتگین فرهنگگ و آمگوزش عگالی و وزارت بهداشگت ، درمگان و 

توانگد بگرای پگذیرش دانشگجوی  آموزش پزشکی به نام کمیته انتقال تشکیل می شود . این کمیته مگی

انتقالی در هر یک از دانشگاه های تهران ، سهمیه تعیین کرده و دانشجویان انتقالی را مطگابق سگهمیه 

 جایابی کند . 

 : 42ماده 

انتقال دانشجو از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تهران به شهرستان ها و از شهرستان ها به 

 مقطع به شرط موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد بالمانع است .  یکدیگر ، در یک رشته و در یک

 :  42ماده 

انتقال از دوره های شبانه به روزانه ، از دانشگاه پیام نور به دانشگاه حضوری ) اعم از روزانه و 

شبانه (و از دانشگاه های غیر دولتی به دانشگاه های دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن ، با 

 فقت مبدأ و مقصد بالمانع است . موا

 انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی 

 : 41ماده 



 31 

انتقال همسر و فرزندان اعضای هیئت علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ویژه ، صورت می 

گیرد . و این ضوابط توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

 غ می شود . تهیه و تدوین و ابال

 انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور

 :  41ماده 

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

شورای عالی  24/3/1331مورخ  223عالی داخل مطابق آیین نامه ای صورت می گیرد که در جلسه 

 است .برنامه ریزی تصویب و ابالغ شده 

 : 44ماده 

هفته قبل از شروع  1دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد ، حداقل 

 نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید . 

 : 41ماده 

دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال ، موظف است حداکثر ظرف یک هفته ، موافقت خود را 

مراه درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد . و دانشگاه مقصد مکلف ه

 است ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی ، نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعالم نماید . 
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 تبصره :

صد ارسال و ارتباط در صورت موافقت با انتقال ، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مق

 دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع می شود . 

 : 46ماده 

و یا باالتر است پذیرفته می  12در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 

است ، بر عهده دانشگاه مقصد است . در هر حال  12شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 

واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن  حذف احتمالی

 واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد . 

 : 2تبصره 

تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولی و یگا ردی و سگوابق آموزشگی دانشگجوی 

کارنامگه دانشگجو ثبگت و نمگرات دروس پذیرفتگه شگده فقگط در  انتقالی از لحاظ مشروطی ، عینگاً در

 محاسبه میانگین کل او محسوب می شود . 

 ) آئین نامه مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر ( 

برای دانشجویان شاهد و ایثارگر ، نمرات دروس گذرانده شده که در دانشگاه مقصد پذیرفته 

 شود . نشده است ، در میانگین کل او محاسبه نمی 

 : 46ماده 

مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود . و در آن مدرک ، 

تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاه های مبدأ و مقصد ، با ذکر 

 میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود . 

 : 48ماده 

 دانشجو در طول مدت تحصیل ، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است .انتقال 
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 فصل نهم 

 دانشجوی مهمان

 : 49ماده 

در مواردی که دانشجو به طور موقت ، ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد ، می تواند با موافقت 

ی مدت معین محل تحصیل دانشگاه های مبدأ و مقصد ، به عنوان دانشجوی مهمان به طور موقت ، برا

 خود را تغییر دهد . 

 : 12ماده 

مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه ، مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی 

 خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد . 

 : 12ماده 

بگا نظگر مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چنگد درس بگه صگورت تگک درس 

 دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است .

 : 11ماده 

هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی ، یا دو نیمسال در دوره 

کارشناسی ، در یک دانشگاه به طور تمام وقت ، به صورت مهمان تحصیل کند . در هر حال نباید 

در  ) چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس (انشجو به صورت مهمان تعداد دروسی را که د

 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند .  10یک یا چند دانشگاه گذرانده است ، از 
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 تبصره :

انتخاب واحد دانشجو ، چه به صورت تک درس و چه به صگورت تمگام وقگت ، بایگد بگا اطگالع گگروه 

 شرایط دانشگاه مقصد باشد . آموزشی دانشگاه مبدأ و طبق

 : 11ماده 

واحدهایی را که دانشجوی مهمان در یک دانشگاه می گذراند ، عینگاً در کارنامگه او در دانشگگاه مبگدأ 

 ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد . 

 : 14ماده 

 در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر می شود .مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان 
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 فصل دهم

 تغییر رشته

 

 : 11ماده 

دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می تواند ، با داشگتن شگرایط زیگر و 

موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گگروه آزمایشگی و همگان دانشگگاه 

 رشته دهد : تغییر

 ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد . -1

 واحدهای دوره را گذرانده باشد .  3/2و حداکثر  1/1حداقل  -2

و رشته  میهنمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سه -3

 مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد . 

توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته با  -1

 جدید را داشته باشد . 

 : 2تبصره 

تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاه های اجرایی خاص تعهد دارند ، با رعایت کلیه شرایط این ماده 

 و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است . 

 : 1صره تب

تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است ، موکول به 

 احراز شرایط مربوط است .
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 : 1تبصره 

 دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی ، تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد .

 :  4تبصره 

واحد درسی کفایت  11گذراندن حداقل ه جهت تغییر رشتبرای دانشجویان شاهد و ایثارگر ، 

 می کند . 

 : 16ماده 

تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح ، صورت می گیرد . در غیر این صورت فقط از مقطع بگاالتر 

 به مقطع پایین تر امکان پذیر است .

 ) آئین نامه مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر ( 

در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه فارغ از دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند 

 شرایط احراز رتبه نسبی ، از مقطع باالتر به مقطع پایین تر تغییر رشته دهند .

 : 16ماده 

در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولین فرصگت در رشگته جدیگد 

 گشت به رشته قبلی را ندارد . نام نویسی کند و پس از نام نویسی ، دانشجو حق باز

 تبصره :

اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزلگه انصگراف از تغییگر رشگته 

 تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود .

 : 18ماده 

 جدیگگد بررسگگی و دروسگگی کگگه دانشگگجو در رشگگته قبلگگی گذرانگگده اسگگت در گگگروه آموزشگگی رشگگته 

معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشگخیص گگروه آموزشگی ، بگا 

 کمتگر  12دروس رشته جدید ، اشتراک محتوایی داشگته باشگد و نمگره هگر یگک از آن دروس نیگز از 

 نباشد . 
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 : 2تبصره 

به میانگین کل منظور می شگود ، دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاس

ولی نمرات دروس پذیرفته نشده ، بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی مگی مانگد . در 

باشد ، جمعاً به عنوان یک نیمسال  12این حال چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از 

 . مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود 

 : 1تبصره 

نشده دانشگجو ، در حگدی باشگد کگه امکگان گذرانگدن  در صورتی که تعداد واحدهای دروس پذیرفته

واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل ، از وی سلب کند بگا تقاضگای تغییگر 

 رشته او موافقت نمی شود . 

 تغییر رشته اضطراری

 : 19ماده 

موزشی دانشگاه در دوران تحصیل ، دچار بیماری یا سانحه آص شورای چنانچه دانشجو به تشخی

ای گردد که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارآیی حاصل از آن را طبق 

جداول نقص عضو از دست بدهد ، می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری متناسب با رشته 

آزمایشی که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیک ترین نمره را دارد ، تغییر خود در همان گروه 

 53( و ماده  1) به استثنای بند  55رشته دهد . در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 

 معاف خواهد بود . 
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 : 2تبصره 

ر هیچ یک از رشته در مواردی که دانشجو به دالیل نقص عضو و بیماری ، توانایی ادامه تحصیل د

های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد ، کمیسیون آموزشی دانشگاه پس از بررسی کامل مسئله 

 نسبت به تغییر رشته دانشجو به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر تصمیم می گیرد . 

 :  1تبصره 

 (16/21/69مورخ  1419/221) نامه شماره  شورای عالی برنامه ریزی 4/22/69مورخ  421مصوبه 
در مواردی که ایجاب می کند ، یک دانشجو ضمن انتقال از یک موسسه به موسسه دیگر ، الزاماً ، 

تغییر رشته دهد ، انتقال توأم با تغییر رشته امکان پذیر است مشروط بر آنکه دانشجو شرایط انتقال 

رد ، در حالتی که رشته مورد و تغییر رشته توأمان را داشته و هر دو کار به طورهمزمان صورت گی

نظر در مبدأ نباشد دانشجو منتقل می شود و بعد تغییر رشته می دهد . تغییر رشته در دانشگاه 

 مقصد نیاز به تائید و موافقت دانشگاه مبدأ ندارد . 

 :  62ماده 

دانشجویان دوره دکتری پزشکی عمومی ، دندان پزشکی ، داروسازی و دامپزشکی یا دوره های 

ارشناسی ارشد پیوسته ، که به دالیلی از تحصیل در دوره مربوط منع شده اند ، در صورتی که ک

حداقل واحدهای معادل دوره کاردانی یا کارشناسی را گذرانده باشند ، با تصویب شورای آموزشی 

یا یکی نده اند ، می توانند به یکی از رشته های گروه پزشکی ادانشگاه و با احتساب واحدهایی که گذر

از رشته های مرتبط با آن در گروه دیگر ، در مقاطع کاردانی یا کارشناسی ، تغییر رشته دهند و پس 

 از تطبیق واحدهای گذرانده شده ، در رشته جدید ، به ادامه تحصیل بپردازند .
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 تبصره :

ن باشگد ، در صورتی که دانشگاه مبدأ ، فاقد رشته متناسب برای تغییگر رشگته ایگن گونگه دانشگجویا

شورای آموزشی دانشگاه نظر خگود را دایگر بگر تغییگر رشگته دانشگجو ، حسگب مگورد بگه معاونگت 

آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا معاونگت آموزشگی وزارت بهداشگت ، درمگان و آمگوزش 

 پزشکی اعالم می کند ، تا دانشجو را در یکی از دانشگاه های دیگر جایابی نمایند .

 : 62ماده 

هفتگه پگیش از شگروع  1اضی تغییر رشته باید درخواسگت خگود را همگراه مگدارک الزم ، حگداقل متق

 نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصیل خود تسلیم نماید . 

 : 61ماده 

تغییر رشته از مقطع کارشناسگی بگه مقطگع کگاردانی بالمگانع اسگت . در ایگن حگال بگرای ایگن گونگه 

واحگد  20کثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کگاردانی محاسگبه و بگه ازای هگر دانشجویان ، حدا

 پذیرفته شده از دانشجو یک نیمسال ازطول تحصیل وی کاسته می شود . 
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 فصل یازدهم

 پذیرش واحدهای درسی

 : 61ماده 

ر مقاطع معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبالً در دانشگاه ها یا دیگ

 تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است :

 : دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد .  1

 : دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت  2

 شکی باشد .بهداشت ، درمان و آموزش پز

 : تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد . 3

: محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی  1

 کمتر نباشد .  12اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 

 : 2تبصره 

و پذیرفتن دروس توسط گروه های آموزشی ذیگربط در دانشگگاه پذیرنگده انجگام مگی معادل سازی 

 شود . 

 

 : 1تبصره 

نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در 

 محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد . 

 

 : 1تبصره 

شده دانشگجو یگک نیمسگال تحصگیلی از حگداکثر مگدت مجگاز واحد از دروس پذیرفته  20به ازاء هر 

 تحصیل وی کاسته می شود . 
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 فصل دوازدهم

 فراغت از تحصیل

 : 64ماده 

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسگته و کارشناسگی 

 وفقیگت گذرانگده باشگد ، پیوسته را طبق برنامگه مصگوب و بگر اسگاس مقگررات ایگن آیگین نامگه بگا م

 فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود . 

 : 2تبصره 

تاریخ فراغت از تحصیل ، روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آمگوزش 

 دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود . 

 : 1تبصره 

انشگگاه در هگر نیمسگال ، زمگان ضگرورت دارد ، هگر د 21و رعایت دقیق مگاده  1با توجه به تبصره 

 خاصی را برای اعالم فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد . 

 به شرح ذیل است : علوم پایه لتحصیلی دانشگاه اتاریخ فارغ 

 بهمن ماه  15نیمسال اول : 

 تیرماه  30نیسال دوم : 

 شهریور ماه  30ترم تابستانه : 

 : 61ماده 

باشد ، تا در رشته تحصیلی خود  12ین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل ، باید حداقل میانگ

 12حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند . در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از 

از واحد درسی  20کمتر باشد ، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد می تواند حداکثر تا 

قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی ) در دوره کاردانی ( و  12درس هایی را که با نمره کمتر از 

نیمسال تحصیلی ) در دوره کارشناسی ( ، مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند ، تا میانگین کل  2

 خود را جبران نماید .

در کارنامه دانشجو ثبگت و در محاسگبه در این صورت نمرات دروس تکراری عالوه بر نمرات قبلی ، 

 میانگین کل نمرات او محسوب می شود . 
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 : 2تبصره 

دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم اسگتفاده از آن 

 دانی نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نمایگد ، در صگورتی کگه مقطگع تحصگیلی او کگار

است ، از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی کگه در مقطگع کارشناسگی یگا کارشناسگی 

و تبصره آن می تواند با اخذ مدرک مقطع تحصیلی پایین تگر  30ارشد پیوسته باشد ، بر اساس ماده 

 فارغ التحصیل شود . 

 : 1تبصره 

یوسته سایر رشته هگا کگه بگیش از دانشجویان دوره دکتری عمومی داروسازی و کارشناسی ارشد پ

گذرانده باشگند در صگورتی کگه بگه دالیلگی از  12واحد درسی دوره را با حداقل میانگین نمرات  135

تحصیل منع شوند و یا مایل به ادامه تحصیل نباشند مگی تواننگد حسگب درخواسگت خگود بگا مگدرک 

 کارشناسی در رشته داروسازی یا رشته مربوط فارغ التحصیل شوند .

 ) آئین نامه مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر ( 

دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط در دو نیمسال 

  تکرار کنند .

 : 66ماده 

شگورای عگالی برنامگه  333الگی  311تبصگره در جلسگات  14ماده و  11فصل ،  12این آیین نامه در 

به تصویب نهایی رسید  11/2/1331مورخ  333ر گرفت و سرانجام در جلسه ریزی مورد بررسی قرا

وارد دانشگاه هگا و  1331-33و از تاریخ تصویب برای آن دسته از دانشجویانی که از سال تحصیلی 

مؤسسات آموزش عالی می شوند الزم االجگرا اسگت و از ایگن تگاریخ بگه بعگد تمگام آیگین نامگه هگا ، 

 مغایر با آن برای این قبیل دانشجویان لغو می شود .  یمل هابخشنامه ها و دستورالع

 دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی         دکتر سید محمد کاظم نائینی           
 وزیر فرهنگ آموزش عالی       دبیر شورای عالی برنامه ریزی              

 یزو رئیس شورای عالی برنامه ری                        




