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 مقدمه 

ن، ضرورت گرفته در آت شگرف صورتهای علمی در جهان امروز همراه با تحوالرشد روزافزون پیشرفت
ساله تانداز بیسهای موجود و سند چشمریزی دقیق، اساسی و منطبق با واقعیتتوجه به برنامه

یرانی دارای اانداز، جامعه جمهوری اسالمی ایران را بیش از پیش روشن ساخته است. در افق این چشم
ری قرار وزارت علوم، تحقیقات و فناو هایهایی است که بخش مهمی از آن در قلمروی سیاستویژگی

 ت و فناوریهای وابسته به وزارت علوم، تحقیقایکی از دانشگاه علمی کاربردیدارد. دانشگاه جامع 
افزایش  های شغلی واست که با هدف ارتقاء و انتقال دانش، کار و فناوری، به هنگام کردن مهارت

ید و گرد تأسیس 73تحصیلی مهارت و فناوری در سال وری در تمامی سطوح مستمر و فزاینده بهره
 ، سنجش و پذیرش1390نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب اساس آیین در حال حاضر بر

آموزشی ریزی دانشجویان را در مقاطع آموزش عالی مهارت و فناوری مطابق با مصوبات شورای برنامه
لوم، عارت و فناوری و قوانین پذیرش در وزارت کاربردی، نظام آموزش عالی مهـ  و درسی علمی

 دهد.تحقیقات و فناوری انجام می
عظم رهبری های کلی برنامه ششم توسعه ابالغی توسط مقام مویژه سیاسته اسناد باالدستی ببراساس 

های مهارتی در موزشآناوری و نوآوری در خصوص توجه جدی به افزایش سهم ، فدر حوزه امور علم
نامه و آیین ، در حوزه نظام آموزشی مهارت و فناوریهای آموزشینامهزش کشور و آخرین آییننظام آمو

ات و فناوری کاردانی و کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته( وزارت علوم، تحقیقتحصیلی های آموزشی دوره
های صها به خصوص ارتقای شاخسازی برنامهمبنی بر کیفی 01/03/97مورخ  43069/2به  شماره 

موزشی های تحصیلی، این معاونت را برآن داشت که نسبت به تهیه و تدوین مقررات آکیفی رشته
  دانشگاه اقدام نماید. علمی کاربردیدانشگاه جامع 

ظام ن، با توجه به هانامهحاضر سعی شده ضمن رعایت تمامی مقررات آموزشی و آیین در مجموعه
سازی صورت ، بومیکاربردیـ  ای آموزشی دانشگاه جامع علمیهآموزش عالی مهارت و فناوری و دوره

 آسان تهیه گردد. مندیای جدید برای بهرهپذیرفته و ساختار و محتوای آن به شیوه
سازی شده هذکر است که مجموعه مقررات آموزشی حاضر در سامانه آموزشی دانشگاه نیز پیادبه  الزم

ات آموزشی کور، خدمبرداری از سامانه مذبتوانند با بهرهو واحدهای استانی کز آموزشی ااست تا مر
مدیران اجرایی و ف لذا اجرای دقیق مفاد آن از وظای .سریع و با کیفیت باال به دانشجویان ارایه نمایند

اص واحد و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده شورای آموزشی و موارد خبوده کز اشورای آموزشی مر
 باشد.میاستان 
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 هدف

، تعدد و پراکندگی جغرافیایی موسسات و مراکز آموزش علمی  با توجه به گسترش

 د.ه خدمات آموزشی بیش از پیش احساس می شوربردی، لزوم ارتقاء سطح کیفی ارائکا

های گیریدی برای افزایش دقت و سرعت تصمیمکاربردر این راستا دانشگاه جامع علمی 

ز، مدرسان شی و به منظور دسترسی آسان و شفاف مراکنامه آموزینمربوط به اجرای مفاد آی

آموزشی  نامهشیوهتهیه و دانشجویان به ضوابط خدمات و تصمیمات اتخاذ شده، اقدام به 

 نموده است.یکپارچه 

حدهای وامطلوب خدمات آموزشی ارایه  مندی از مجموعه حاضر در راستای بهرهامید است 

ربردی در رسیدن به اهداف متعالی نظام علمی کا استانی و مراکز آموزشی تحت پوشش را

 یاری نماید. 
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 :عاریفت
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت:ـ 1

  هایآموزش نظام سیاستگذار و متولی بعنوان کاربردی علمی جامع دانشگاه: دانشگاه ـ2

 با کاربردی علمی هایآموزش عالی شورای و فرهنگی قالبان عالی شورای مصوبه با کاربردی -علمی

 منظور به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت نظر زیر مربوط، مستندات در شده بینیپیش اهداف

 .است گردیده ایجاد کشور اجرایی هایدستگاه آموزشی نیاز به پاسخگویی
 تشکیل هااستان از یک هر در جامع هدانشگا ایمنطقه ستاد عنوان به استانی واحد واحد استاني:ـ 3

 در استان بومی امکانات از گیریبهره نیازها، شناسایی ذیربط، نامهآیین طبق آن مأموریت و گردیده

 ظرفیت افزایش و اشتغال ایجاد بسترسازی به منظور کاربردی علمی هایآموزش توسعه راستای

 .باشدمی کارآفرینی

 راستای در که نمایدمی اجرا را اجرایی دستگاه و ارگان نیاز مورد هایدوره مرکز :آموزش مرکز -4

 در دانشگاه از "پذیرش یکبار" بصورت دوره اجرای موافقت اخذ با و متبوع ارگان اهداف و هامأموریت

 هایدوره مجری آموزشی واحد .نماید فعالیت توانندمی مصوب آموزشی استانداردهای و ضوابط قالب

 ها،وزارتخانه به وابسته مختلف؛ هایماهیت با مراکز این. است دانشگاه نظارت تحت که ،کاربردی علمی

( امنایی هیات) متقاضی واحد ،(موسسی هیات) خصوص بخش آموزشی، موسسات ها،دستگاه ها،ارگان

 به توانندمی دانشگاه از دوره اجرای مجوز اخذ با که باشندمی کاربردی علمی جامع دانشگاه یا و

 .دهند ادامه خود فعالیت

 مدیران و تشکیل علمی کاربردی آموزش مراکز در که سازمانی واحد ترینبنیادی  آموزشي:گروه ـ 5

 منصوب مرکز شورای یسرئ حکم به و مرکز هر مدرسین یا و علمی هیات اعضای بین از آموزشی گروه

 اجتماعی، خدمات و مدیریت گروه 4 در مختلف هایرشته به توجه با آموزش مرکز شده و در هر

 . نماید ایجاد را مربوطه آموزشی گروه بایستکشاورزی می و صنعت هنر، و فرهنگ

از بین اعضای هیات علمی و یا مدرسین هر مرکز و به حکم رئیس شورای  مدیر گروه آموزشي: -6

 لذکر اگروه فوق 4های مختلف در شود. هر مرکز آموزش با توجه به رشتهمرکز منصوب می

 بایست گروه آموزشی مربوطه را ایجاد نماید.می

 در که رشته یک هایگرایش یا و هم به نزدیک یا و متجانس های رشته از ایمجموعهزیرگروه:  ـ7

 .دارد قرار دانشگاه پذیرش راهنمای دفترچه

  شورای آموزشی دانشگاه: شورا  -8

 نشورای آموزشی و موارد خاص استاشورای استان:  -9

 کاربردی -شورای آموزشی مرکز آموزش علمیشورای مرکز: -10

 نامه بررسی موارد خاصشورایی است که بر اساس آیین شورای بررسي موارد خاص دانشگاه: -11
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 نماید.گیری میوزارت بررسی و تصمیم

 کمیته تخصصی شورای آموزشی دانشگاهکمیته:  -12

فرهنگ  ،مدیریت و خدمات اجتماعی موزشیآ یهاهیکی از شعب فرعی از گرو :تحصیلي رشته -13

وضوعات متمایز بوده م کشاورزی است که از لحاظ موضوع کامالً مشخص و از دیگر و صنعت ،و هنر

 انجامد.و حداقل به یک کارایی مشخص می

 .یکی از دو نظام آموزشی نظری یا مهارت و فناورینظام آموزشي:  -14
 .ی ترمیآموزش شیوه :شیوه آموزشي  -15

 هدف که است تحصیلی رشته هر دروس از پیوسته ای هم به مجموعه منظوربرنامه درسي:  -16

 به علمی کاربردی درسی آموزشی ریزیبرنامه شورای توسط آن برنامه و کندمی دنبال را مشخصی

 .است رسیده تصویب

هفته امتحانات  2هفته آموزش و  16سال تحصیلی شامل هر نیم سال تحصیلي(:ترم )نیم -17

 پایانی است.

سالی که دانشجو با اخذ واحد درسی طبق قوانین و نیمسال تحصیلي آخر(: ترم آخر )نیم -18

 رساند.مقررات آموزشی کلیه واحدهای خود را به اتمام می

هفته آموزشی به اضافه یک هفته مدت زمان امتحانات  6بازه زمانی که شامل دوره تابستان:  -19

 .است

تابستانی که دانشجو با اخذ واحد درسی طبق قوانین و مقررات آموزشی کلیه تابستان آخر:  -20

 رساند.واحدهای خود را به اتمام می

 16هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری واحد درسي:  -21

 120ساعت، کارورزی  48ی( ساعت، کارگاهی )یا عملیات میدان 32ساعت، عملی )یا آزمایشگاهی( 

 شود.سال تحصیلی )یا دوره تابستان( طبق برنامه درسی مصوب تدریس میساعت، در طول یک نیم

یکی از مقاطع تحصیلی کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی  :مقطع تحصیلي -22

صیلی کاردانی فنی، های تحپیوسته و کارشناسی ناپیوسته در نظام آموزشی نظری یا یکی از دوره

 ای، مهندسی فناوری در نظام آموزشی عالی مهارت و فناوری.ای، کارشناسی حرفهکاردانی حرفه

 باشد.های تحصیلی ذیل مییکی از دوره دوره: -23

 های آموزش از ای مجموعه فنی کاردانی دوره :(کارداني همطراز)دوره کارداني فني  -23-1

 در اثربخش و کارآمد نقش ایفای برای را دانشجو نگرش و هارتم دانش، که است عملی و نظری

 آموزش بر مبتنی و تکنسینی سطح در هاآموزش این. دهدمی ارتقاء شغلی هایحوزه فنی هایبخش

 دانشنامه اخذ به موفق هاآموزش این  آموختگاندانش. است همگون مشاغل از طیفی در مهارتی چند
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 .شوندمی کاردانی مقطع در

 عملی و نظری هایآموزش از ایمجموعه  :(کارداني همطراز)ای دوره کارداني حرفه -23-2 

 خدمات، عرضه و تولید پشتیبانی برداری،بهره هایزمینه در را دانشجو نگرش و مهارت دانش، که است

 هایحوزه مختلف هایبخش در ایحرفه خدمات ارائه و انجام کوچک، مقیاس در هاییطرح اجرای

 است همگون مشاغل از طیفی در مهارتی هایآموزش بر مبتنی هاآموزش این. دهدمی ارتقاء شغلی

 دانشنامه اخذ به موفق هاآموزش این آموختگاندانش. شودمی شغلی حوزه یک در بالندگی به منجر که

 .شوندمی ایحرفه ناپیوسته کاردانی مقطع در
 عملی و نظری هایآموزش از ایمجموعه: (شناسيکار همطراز)دوره مهندسي فناوری  -23-3 

 اجرا سازی، بهینه نوآوری، طراحی، تحقیق، های زمینه در را دانشجو نگرش و مهارت دانش، که است

 چند آموزش بر مبتنی هاآموزش این. دهدمی ارتقاء شغلی هایحوزه فنی هایبخش در ریزیبرنامه و

. شودمی شغلی حوزه یک در بالندگی به منجر هک است همگون مشاغل از طیفی در مهارتی

 .شوندمی مهندسی سطح در دانشنامه اخذ به موفق هاآموزش این آموختگاندانش

 و نظری هایآموزش از ایمجموعه :(کارشناسي همطراز)ای دوره کارشناسي حرفه -23-4

 ریزی،برنامه وسعه،ت طراحی، تحقیق، هایزمینه در دانشجو نگرش و مهارت دانش، که است عملی

 هاآموزش این. دهدمی ارتقاء اقتصادی و اجتماعی هنری، فرهنگی، هایبخش در ارزشیابی و اجرا

 یک در بالندگی به منجر که است همگون مشاغل از طیفی در مهارتی چند هایآموزش بر مبتنی

 .شودمی شغلی حوزه

 وابط دانشگاه به عنوان مدرس که بنابر ضدر مراکز واجد شرایط تدریس فرد  مدرس: -24

. مدرسان، فاقد هرگونه رابطه استخدامی با دانشگاه و مراکز وابسته شوندشناخته می علمی کاربردی

گردد و مقررات ها به عنوان تصدی یک شغل تلقی نمینبوده )اعم از اداری یا قانون کار( و فعالیت آ

 کم است.ها با دانشگاه حاخاص دانشگاه بر روابط میان آن

 مقررات و ضوابط اساس بر و مقرر مهلت در که گرددمی اطالق ایپذیرفته شده بهدانشجو:  -25

 نماید.می نامثبت هویت احراز و مرکز در حضوری مراجعه از پس دانشگاه، جاری

دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته که موفق به اخذ مدرک کارشناسی کارداني بین مقطعي:  -26

 درک کاردانی  همان دوره را دریافت کرده است.نشده و م

  واحد 1 ارزش به کار محیط در آموزش از بخشی درسی واحد این :کاربیني -27

 شناخت و خود آینده کار محیط مشاهده هدف با نامثبت از پس دانشجو که است( عملی ساعت32)

 ایمنی، مانند شغلی حوزه بر حاکم مسائل شغل، جایگاه شناخت کار، جریان تشریح نظر، مورد مشاغل

 واحدی یک درس یک. یابدمی در بررسی و تخصصی بازدیدهای طریق از را کار پیچیدگی و اقتصاد

 صرفاً نظر مورد رشته با مرتبط شغلی حوزه با آشنایی و مشاهده منظور به ساعت 32 طی که عملی
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   .می شود ارایه دانشجو به تحصیلی سالنیم اولین در

 صنعتی، واحدهای اقتصادی، هایبنگاه در حضور با دانشجو که است آموزشی زی:کارور -28

 را خود مهارتی توان فنی و علمی هایآموخته از استفاده ضمن هنری و فرهنگی کشاورزی، خدماتی،

 و واحد دو ارزش به کدام هر 2 و 1 کارورزی دروس. دهندمی افزایش کارورزی مدرس نظارت تحت

 . است ساعت 480 مجموعا

 را محیطی هایشایستگی و هامهارت که است دروسی بر : مشتملدروس مهارت مشترک -29

 بازرگانی، و اداری مکاتبات و نویسی گزارش کارآفرینی، کار، بهداشت و ایمنی ای،حرفه اخالق مانند

غیر از ه ب دروس مهارت مشترک قابل ارائه .بخشدمی ارتقاء کار روابط و سرپرستی رایانه، هایمهارت

سازی، در ترم اول امکان اخذ درس مهارت )دانشجوی دارای معادل باشد.سال اول تحصیلی مینیم

 مشترک را دارد.(

 دانشجویان شاهد و ایثارگر -30

 همسر و فرزند شهید یا جاویداالثر -30-1

 هادرصد و باالتر و همسر و فرزندان آن 25آزاده یا جانباز  -30-2

 جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه %15ا حداقل جانباز ب -30-3

 رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه -30-4

های تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط فردی که یکی از دورهآموخته: دانش -31

 ت.معین گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده اس

مدت زمان مشخصی که دانشجو، برابر ضوابط معین به طور موقت به مرخصي تحصیلي:  -32

 تحصیل اشتغال ندارد.

فرایندی که در آن دانشجو به طور خودخواسته از ادامه تحصیل خودداری  انصراف از تحصیل: -33

 کند.

ام استفاده از دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزشی که هنگدانشجوی قهرمان:   -34

نامه در اردوهای آمادگی و انتخابی حضور داشته و یا به عنوان عضو تیم ملی کشور مزایای این آیین

های های المپیک، بازییا تیم ملی دانشجویان برای شرکت در یکی از رویدادهای معرفی شده )بازی

جهان، قهرمانی دانشجویان آسیایی، یونیورسیاد جهانی دانشجویان و مسابقات قهرمانی دانشجویان 

های وزارت ورزش و جوانان ها و باشگاهآسیا و قهرمانی جهان( از طرف دفتر امور مشترک فدراسیون

 های دانشگاهی انتخاب و اعزام شوند.ملی ورزش یا فدراسیون
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 شرایط ورود

 .به شرح زیر است 2کارشناسی و 1نیهای کارداشرایط ورود در دوره -1ماده 

د به ـ مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورو1

 .قوانین و مقرراتآموزش عالی، برابر 

 احراز توانمندی علمی مطابق ضوابط و مقررات وزارت و دانشگاه. -2

 زش و پرورشیا خارج کشور مورد تأیید وزارت آموداشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل  ـ3

ود به برای ورهای حوزوی )مطابق مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی( برابر آن برای آموزشیا 

 مقطع کاردانی. 

یا وزارت بهداشت،  علوم، تحقیقات و فناورییید وزارت أکاردانی مورد ت مقطعداشتن گواهینامه  -4

 مقطعبرای ورود به  ای و وزارت آموزش و پرورشموزشکده فنی و حرفه، آدرمان و آموزش پزشکی

 .کارشناسی ناپیوسته

 های کاردانی/کارشناسی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و براساسش در دورهـ پذیر 5

 نام.مندرجات دفترچه راهنمای ثبت
دی صرفاً کاربر -آموزش علمیکاربردی در مراکز  -شدگان دانشگاه جامع علمینام از پذیرفتهثبت -6

 بر اساس دستورالعمل ابالغی دانشگاه.

وره طالب و فضالی حوزه علمیه که بر اساس مدرک صادر شده مدیریت حوزه علمیه، د -1تبصره 

دانی و آموختگان دوره کارترتیب از کلیه مزایای علمی دانشاند، به سطح یک و دو را گذرانده

 .خواهند بود برخوردار کارشناسی دانشگاه

سته ادامه تحصیل دارندگان مدرک کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکترای پیو -2تبصره 

 باشد.باشند در مقطع کارشناسی ناپیوسته بالمانع میکه فاقد مدرک کاردانی ناپیوسته می

انی دوزارت،  دارندگان مدرک کار 25/03/95مورخ  58166/21/2بر اساس نامه شماره  -3تبصره 

 12عدل های کارشناسی ناپیوسته باید دارای حداقل مبرای شرکت در دوره 31/6/86بعد از تاریخ 

 باشند.

وزارت، دارندگان مدرک کاردانی  25/09/86مورخ  16897/2بر اساس بخشنامه شماره  -4تبصره 

ین کل نمرات نظر از میانگواحد درسی صرف 70تا  68با گذراندن  31/6/86بین مقطعی قبل از تاریخ 

وزارت، دارندگان مدرک بین مقطعی بعد از  25/03/95مورخ  58166/21/2و بر اساس نامه شماره 

                                                 
 باشد.می "فنی کاردانی"و  "ای کاردانی حرفه"،  "کاردانی ناپیوسته"هر یک از عبارات  "کاردانی "منظور از عبارت 1

مهندسی  "و  "ای کارشناسی حرفه "،  "کارشناسی ناپیوسته "هر یک از عبارات  "کارشناسی "منظور از عبارت 2

 باشد.می "فناوری
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امکان ادامه تحصیل در مقطع  12واحد درسی و حداقل معدل  68با گذراندن حداقل  31/6/86تاریخ 

 کارشناسی ناپیوسته را دارند.

های ورودی ک معادل و غیررسمی در آزموننامه شرکت دارندگان مدارآیین "بر اساس -5تبصره 

مورخ  173805شماره های و باستناد نامه وزارت 28/5/92مورخ  77633/2به شماره  "مقاطع باالتر 

 دبیر محترم شورای 30/04/99ش مورخ د/5714/99و همچنین نامه شماره وزارت  10/08/1395

رک معادل ، دارندگان مداکشور مع علمیعالی انقالب فرهنگی و رئیس ستاد راهبردی اجرای نقشه جا

آموزش  های با مجوز شورای گسترشکه در دوره 1381پایان سال تا های ورودیمورد تایید وزارت 

در صورت ارائه  ،رنداند، اجازه داهای مصوب وزارت گذراندههای درسی دوره را برابر برنامهعالی، برنامه

ها، موسسات های بدون آزمون دانشگاهارک معادل در دورهگواهی قبولی در آزمون جامع دارندگان مد

های فاقد نام و در صورت قبولی، ادامه تحصیل دهند. افرادی که در دورهو مراکز آموزش عالی ثبت

امع آزمون ج اند، مشروط بر ارائه گواهی قبولی درمجوز شورای گسترش آموزش عالی وارد شده

ی و  نیز ها، موسسات و مراکز آموزش عالبدون آزمون دانشگاه هایدارندگان مدارک معادل در دوره

موزشی آاساس بخشنامه معاونت صوب وزارت، تعدادی درس جبرانی برهای درسی دوره مرعایت برنامه

 گذرانند. می 14/2/93م مورخ /5177/93بشماره دانشگاه 

نام، مراتب امکان ز ثبتوزارت،  قبل ا 12/06/97مورخ  128341بر اساس نامه شماره  -6تبصره 

ان مدارک نامه شرکت دارندگادامه تحصیل در مقاطع باالتر افراد دارای مدارک معادل مشمول آئین

،  28/05/92مورخ  77633/2های ورودی مقاطع باالتر تحت شماره معادل و غیررسمی در آزمون

های رسمی هستند، از نشنامهو  تمامی کسانی که دارای مدارکی به غیر از دا 5افراد مشمول تبصره 

ه تحصیلی و طریق دانشگاه و از دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت استعالم شده و صرفاً به تاییدی

 آزمون جامع دارندگان مدارک معادل اکتفا نگردد. 

تظامی، مدارک داخلی کلیه مراکز و موسسات اعم از دانشگاه امام حسین)ع(، نیروی ان -7تبصره 

های بعد از سال یس، سپاه پاسداران، مالک اشتر، امام علی)ع(، دانشگاه صدا و سیما، ورودیدانشگاه پل

قبول  موسسه بانکداری، سازمان مدیریت صنعتی و... مدرک معادل محسوب نشده و غیر قابل 1377

 باشد. می
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 نامثبت

انتخاب  و نامثبتبرای  شود،که توسط دانشگاه اعالم می یدر مهلت است موظف هشدپذیرفته -2ماده 

سال تحصیلی پس از در نخستین نیم نامثبتمراجعه نماید. عدم مراجعه برای  به مرکز مربوط واحد

نام در بازه زمانی ثبت. در صورت مراجعه دانشجو برای اعالم نتایج، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد

ی در گیرتصمیم ام و انتخاب واحد،نیمسال اول تحصیلی ولیکن خارج از مهلت اعالم شده ثبت ن

رایه اخصوص، در صورت تمدید دوره در پذیرش بعدی، در همان مرکز یا سایر مراکز و امکان این

ورت  اولین ، بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است. در این صبا ارائه مدارک مستدلواحدهای درسی، 

ا عدم گردد. احتساب و یحصیلی محسوب میسال تحصیلی این دسته از افراد به عنوان مرخصی تنیم

 سال اول تحصیلی منوط به رای شورای آموزشی دانشگاه است.احتساب مرخصی نیم

هویت  نامی و احرازسال تحصیلی پس از تحویل مدارک ثبتپذیرفته شده در نخستین نیم -1تبصره 

به انتخاب  نشجویانی که موفقباشد. اسامی داو پرداخت حق نظارت دانشگاه مجاز به انتخاب واحد می

 گردند.ها حذف فهرست کالس ازباید باشند های تحصیلی دانشگاه نشده سالواحد در کلیه نیم

که  نامی هر دورههای ثبتشدگان را بر اساس دستورالعملمرکز موظف است پذیرفته -2تبصره 

ل کان لم یکن از این دستورالعم نام خارجنام نماید. هرگونه ثبتگردد، ثبتتوسط دانشگاه اعالم می

 گردد.تلقی می

ر و در صورت شرکت دباشند مشموالن غایب نظام وظیفه مجاز به ادامه تحصیل نمی -3تبصره 

 باشد.نام از آنان نمی، مجوز تحصیلی برای آنان صادر نگردیده و مرکز مجاز به ثبتپذیرش و قبولی

، مجاز به ایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائمها تا پدانشجویان اخراجی دانشگاه -4تبصره

 باشند.ادامه تحصیل نمی

 آموختگان مشمولی که در مقطع تحصیلی یکبار از معافیت تحصیلی استفاده دانش -5تبصره 

 باشند.اند مجاز به شروع تحصیل مجدد در همان مقطع نمینموده

باشد ه تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمیسربازان حین خدمت جهت ادام ایست خدمتی  -6تبصره 

 سربازان به شرط عدم غیبت و رعایت سقف سنوات تحصیلی ایست خدمتیکارشناسی و در مقطع 

 باشد. پذیر میدر مقطع کاردانی امکان

سال تحصیلی بدون کسب اجازه از مرکز، انصراف از عدم انتخاب واحد دانشجو در هر نیم -3ماده 

سال بایست پس از اتمام مهلت زمان حذف و اضافه نیمود. مرکز آموزش میشتحصیل محسوب می

دانشجویان مشمول  سامانه آموزشی اقدام نمایند.بعدی نسبت به درج گزینه انصراف )عدم مراجعه( در 

سال عدم انتخاب واحد و عدم مراجعه به مرکز آموزش داشته باشند مرکز آموزش چنانچه طی دو نیم

+ جهت ثبت انصراف یا اخراج در 10ی افراد را به صورت انفرادی به دفاتر پلیس موظف است اسام

 سامانه وظیفه عمومی معرفی نماید.
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رسان شورای مرکز موظف است برای هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش، مدرس یا مد -4ماده 

 د.مرتبط با رشته تحصیلی را به عنوان مدرس راهنمای آموزشی تعیین و اعالم کن

 زمانتحصیل هم

ه های غیرحضوری که منتهی بتواند در دورهدانشجوی مشمول این مجموعه مقررات می -5ماده 

به دانشجویان . زمان تحصیل کندشود، مطابق مصوبات مربوط به صورت هممدرک تحصیلی می

 گیرد.های غیرحضوری معافیت تحصیلی تعلق نمیمشمول در دوره

ن دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس مصوبات شورای هدایت زماتحصیل هم –1 تبصره

 شود.استعدادهای درخشان وزارت انجام می

 ها در صورت نداشتن منع قانونی از نظر وظیفه عمومیدانشجویان کلیه دانشگاه -2تبصره

 های غیرحضوری این دانشگاه نیز تحصیل نمایند.زمان در دورهتوانند به طور هممی 

باشد و منجر به تدریس و تحصیل همزمان مدرسان در یک مرکز آموزش ممنوع می – 3 تبصره

 سازی کد مدرس خواهد شد.غیرفعال

 باشد.تحصیل همزمان با اشتغال کارکنان شاغل در مرکز آموزش ممنوع می -4تبصره 

 باشد.تحصیل همزمان سربازان وظیفه در حین انجام خدمت ممنوع می -5تبصره 

دانشجو  در صورت اخراج شدن دانشجویان مشمول، اجازه ادامه تحصیل تا پایان خدمت از -6تبصره 

 گردد.سلب می

حصیل دانشجویان مشمولی که تمایل به انصراف و شروع مجدد تحصیل دارند، در طول ت -7تبصره 

ده و از اکه در سنوات اولیه تحصیلی انصراف دباشند مشروط به اینبار مجاز به انصراف میفقط یک

 سال سپری نشده باشد.زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد بیش از یک

 واحد درسي

 شود.ام میو به زبان فارسی انج مبتنی بر نظام واحدی دانشگاه های ترمیشیوه آموزش در -6ماده 

یزی رمهدانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب شورای عالی برنا -1تبصره 

الس آموزشی را منحصراً برای دانشجویان خارجی در صورتی که به حدنصاب الزم برای تشکیل ک

 برسد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به زبان انگلیسی ارایه نماید.

ات المللی دانشگاه بر اساس مصوببین علمی کاربردیروش تدریس در مراکز آموزش  -2تبصره 

 هد بود.شورای آموزشی دانشگاه خوا
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 شد :ر می بازیبه شرح  هاکالس، تعداد دانشجویان ه دروسئحفظ کیفیت ارا به منظور -3تبصره 

 حداکثر تعداد نفرات در هر کالس درس

 40 عمومی و مهارت مشترک

 35 پایه و اصلی

 30 تخصصی

 15 عملی )کاربینی، کارورزی و پروژه(

 تشخیص دانشگاه خواهد بود. افزایش ظرفیت اعالم شده به -4تبصره 

عیین تها و جلسات کالس است. هر نوع الزام به مکان کالس تابعی از محتوا، فعالیت -5تبصره 

 کالس بر اساس متغیرهای دیگر از جمله میزان معدل، نوع تعهد و قومیت ممنوع است.

 سال تحصیلي

 ت پایانیوزشی و دو هفته امتحاناهفته آم 16شامل  سال تحصیلیدو نیماز  تحصیلی سالهر -7ماده 

 ت.سا هفته آموزشی و یک هفته امتحانات پایان دوره تشکیل شده 6شامل  تابستانییک دوره و 

 .شودنمی سال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوبمدت امتحانات پایانی نیم -1تبصره 

آموزشی  گام انتخاب واحد براساس تقویمبایست در هنزمان دقیق برگزاری امتحانات می -2تبصره 

 دانشگاه توسط مراکز برنامه ریزی شده و به دانشجویان اعالم شود. 

 تقویم آموزشي

ها و نسال تحصیلی توسط دانشگاه به تمامی استاتقویم آموزشی برای هر سال و یا نیم -8ماده 

آموزشی  شود. اجرای دقیق تقویمیسازی مگردد و در سامانه آموزشی پیادهمراکز آموزشی ابالغ می

 گردد.های سنجش و ارزیابی عملکرد شورای مراکز محسوب مییکی از شاخص

سی آموزشی و در ریزیشورای برنامهدرسی مصوب آموزشی و های برنامه ف استموظ مرکز -9ماده 

حد استانی وا .اجرا نمایداست،  ای که پذیرش دانشجو داشتهبرای دورهرا دانشگاه  علمی کاربردی

یر از زبندی زمان سال را به تفکیک و به طور مشخص طیدروس قابل ارایه برای هر نیم موظف است

 .نمایدرسانی بندی، طبق جدول زیر اطالعکلیه مراکز واقع در استان دریافت و پس از جمع

 ش گیری و درج در پروفایل دانشجویان(گزار) تاریخ استان تاریخ مرکز آموزش سالنیم

 سال اولنیم
اول اردیبهشت تا نیمه 

 مرداد
 از نیمه مرداد تا آخر شهریوربرای دانشجو رویت قابل 

 از نیمه دی تا آخر بهمنبرای دانشجو رویت قابل  اول آبان تا نیمه دی سال دومنیم

دوره 

 تابستان

یان نیمه فروردین تا پا

 خرداد
 از نیمه خرداد تا آخر مرداد برای دانشجو رویت قابل 
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تانی مرکز آموزش موظف است کلیه مصوبات شورای آموزشی دانشگاه که به واحدهای اس -1تبصره 

 گردد را دقیقا اجرا نماید. و مراکز ابالغ می

رکز مهای تمامی رشته بندی برایهای آموزشی مرکز آموزش موظفند آرایش و ترمگروه-2تبصره 

آموزش بر اساس سرفصل مصوب، در یک جدول که شامل تعداد واحدهای درسی، نوع واحدها، 

اون آموزشی نیازی است را تهیه نموده و پس از تصویب در شورای مرکز جهت اجرا به معنیاز و همپیش

ز جدول ان یک نسخه او مدیران گروه ابالغ نمایند. مرکز آموزش موظف است در بدو ورود دانشجوی

ی درسی و نوع تا دانشجویان از تعداد واحدها نظر را در اختیار آنان قرار دهد مربوط به رشته مورد

 نیازی دروس اطالع حاصل نمایند.نیازی و همها و همچنین پیشآن

های دروس مصوب را مورد سنجش و شورای مرکز موظف است رعایت کلیه سرفصل -3تبصره 

ت ارایه دروس سال تحصیلی  به مدرسان آموزشی جهار داده و تذکر الزم را قبل از هرنیمارزشیابی قر

 بایست بر نحوه اجرایبرابر سرفصل درسی بدهد. همچنین شورای مرکز می

زارش گنظارت کامل داشته و  علمی کاربردیریزی درسی های آموزشی مصوب شورای برنامهبرنامه

 تان اعالم نماید.نحوه اجرای آن را به شورای اس

محتوای  در صورت لزوم و بر حسب نیاز مجوز تهیه ورای آموزشی دانشگاه اختیار داردش -4تبصره 

 الکترونیکی )مجازی( دروس را صادر نماید . 

نیاز شپی ،نگردد و درس مردودی درسی چنانچه دانشجویی موفق به کسب نمره قبولی در -5تبصره  

)  د.نمای زمان هر دو درس را انتخابطور همهتواند بمیشورای مرکز با موافقت درس دیگری باشد، 

 (1به استثناء درس کارورزی 

نیاز )تقدم و تاخر( سال تحصیلی، از رعایت مقررات مربوط به پیشدانشجو در آخرین نیم -6تبصره 

 (12ماده  14تبصره  2)ضمن رعایت بند . دروس معاف است

 ساعات حل تمرین

هر  ، درزو تصویب شورای مرک گروه آموزشی پیشنهادتوانند در صورت لزوم، به میاکز مر -10ماده 

بدون  شتهساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس ر 10کاردانی و کارشناسی تا از مقاطع رشته 

 .دفزاینابی سالهر نیم، در دریافت شهریه

 ،ثارگرعلمی دانشجویان شاهد و ای به منظور تقویت و ارتقای سطح بنیهمرکز موظف است  -تبصره

 .نمایدهای تقویتی برگزار دانشجویان شاهد و ایثارگر، کالس ستاد شده طبق برنامه تنظیم

 تعداد و محتوای واحدهای درسي

شورای  بر اساس سرفصل مصوبتحصیلی  مقاطعیک از در هر  تعداد واحدهای درسی الزم -11ماده 

است. تعداد و عناوین واحدهای درسی طبق  دانشگاه کاربردی علمیدرسی آموزشی و  ریزیبرنامه
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سال تحصیلی، بر اساس برنامه پیشنهادی ، قبل از شروع انتخاب واحد هر نیم9 ماده زمانبندی جدول 

 گردد.مدیران گروه تهیه و تنظیم می

ا ب سیواحد در 20و حداکثر  12حداقل  ،سال تحصیلیتواند در هر نیمهر دانشجو می -12ماده 

  نماید.انتخاب  رعایت آخرین ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه

قی داشته واحد درسی با 24آموختگی، حداکثر سال آخر برای دانشچنانچه دانشجو در نیم -1تبصره 

 24تواند تا و نیز نداشتن درس کارورزی، می 10باشد، به شرط داشتن میانگین کل نمرات باالی 

 .واحد درسی اخذ نماید

راتش میانگین کل نم واحد درسی، 12ل تحصیلی با حداقل سادانشجویی در یک نیم اگر -2تبصره 

تایید مدیر  بانیاز و هم نیاز دروس و  نداشتن درس کارورزی با رعایت پیشتواند می ،باشد 17حداقل 

 نماید. واحد درسی را انتخاب  24سال بعد حداکثر تا نیم درگروه آموزشی 

عایت رسال، بیش از حد مجاز انتخاب واحد و یا عدم در صورتی که دانشجو در یک نیم -3تبصره 

موزشی نیاز دروس داشته باشد، مرکز آموزش موظف است در بازه زمانی مشخص شده در تقویم آپیش

ه این عمل )بعد از زمان حذف و اضافه(، نسبت به حذف دروس مازاد اقدام نماید. بدیهی است چنانچ

آموزش  پذیر نبوده و مسئولیت این امر بر عهده مرکزآموختگی دانشجو امکانپذیرد دانشانجام ن

ز حدمجاز، ادرصورت رعایت واحد بیش اخذ واحد مازاد خارج از برنامه درسی رشته موردنظر باشد. می

و در مانده سال، در کارنامه دانشجو ثبت، باقی نیاز دروس و سایر مقررات آموزشی در طول نیمپیش

 شود.معدل کل محاسبه می

ورای سال به تشخیص شدر صورتی که واحدهای انتخابی موثر دانشجو در پایان هر نیم -4تبصره 

رسد، در اینصورت واحد درسی ب 12مرکز، بنا به دالیل و عذر موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

 ات تحصیلی وی محسوب سال تحصیلی کامل در سنوسال به عنوان یک نیماین نیم

تاثیر است. )به ( بیمادههمین  2شود، اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو )موضوع تبصره می

و باالتر  17شد مشروط نیست و اگر  12عبارت دیگر، در شرایط مذکور، اگر میانگین دانشجو کمتر از 

  شود.(شد ممتاز محسوب نمی

رای استان سال تحصیلی با تایید شوحداکثر در دو نیمتواند می دانشجوی شاهد و ایثارگر -5تبصره 

 واحد درسی انتخاب نماید. 10حداقل 

ردو یا ادانشجوی قهرمان در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی و به شرط حضور در   -6تبصره 

ال تابستان( سسال )به جزنیم، فقط برای یک نیم12مسابقات و کسب میانگین معدل )عالوه بر باالی 

 (واحد درسی انتخاب نماید. 6در کل مدت تحصیل مجاز خواهد بود حداقل 

واحد درسی  4تواند به عنوان جایگزین می "تربیتی ضیافت اندیشه -دوره آموزشی" -7تبصره 

واحد از گروه دروس اخالق  2واحد از گروه دروس مبانی نظری اسالم و  2عمومی در مقطع کاردانی )
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های مبانی نظری اسالم، انقالب اسالمی، واحد از مجموعه گروه 4در مقطع کارشناسی) اسالمی( و 

 شود.تاریخ و تمدن اسالمی و آشنایی با منابع اسالمی( در نظرگرفته 

خذ اتوانند نسبت به کننده در طرح ضیافت اندیشه دانشجویی نمیدانشجویان شرکت -8تبصره 

 .بستانی اقدام کنندواحد دروس معارف اسالمی در دوره تا

عارف متوانند دروس های دینی )مسیحی، آشوری، کلیمی و زرتشتی( میدانشجویان اقلیت -9تبصره 

 هیچ محدودیتی انتخاب نمایند.را از بین مجموعه دروس معارف بی

ه کواحد نظری و به صورت اختیاری است  2به ارزش  "آشنایی با دفاع مقدس"درس  -10تبصره 
رمجموعه و در مقطع کارشناسی در زی "اخالق اسالمی "دانی در زیرمجموعه گروه درس در مقطع کار
اند، نباید ندهباشد. دانشجویانی که این درس را در دوره کاردانی گذرامی "انقالب اسالمی"گروه درس 

 .آن را در دوره کارشناسی مجددا انتخاب نمایند

حد درسی معارف وا 6المی در دوره تابستان، با ارائه ریزی و اجرای دروس معارف اسبرنامه -11تبصره 
فتر نهاد داسالمی، با هماهنگی و اعالم مشخصات اساتید تا قبل از تعریف کالس دوره تابستان به 

عارف مباشد. اخذ بیش از یک عنوان درس گروه نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مجاز می
دانشجویی  آموختگی، ممنوع بوده و صرفاًتحصیلی منجر به دانشسال سال به جز آخرین نیمدر هر نیم

تواند فقط همان آخر نشده میهای غیرسالر دروس معارف در نیمکه موفق به کسب نمره قبولی د
یی که دانشجوهای بعد به همراه یک درس دیگر گروه معارف اخذ نماید. سالعنوان درس را در نیم

از  یگردرس دی عنوان معارف نگردیده و اقدام به اخذ کی از دروسیموفق به کسب نمره قبولی در 
دانشجو  در کارنامه ، مردود و ...غیرموجهغیبت موجه،  با وضعیت  همان گروه معارف نماید، درس

 شود.مانده و در معدل کل محاسبه میثبت، باقی

ی است. شجویان الزامواحد برای دان 2گذراندن درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش  -12تبصره 
های رسمی تر در دورهواحد را پیش 1دانشجویانی که درس جمعیت و تنظیم خانواده به ارزش 

 دارند.واحد ن 2دانشگاهی گذرانده باشند، نیازی به اخذ درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش 
یگزین ساعت جا 32به ارزش یک واحد عملی و "تربیت بدنی"های کاردانی درس در دوره -13تبصره 
عت سا 32به ارزش یک واحد عملی و  "1ورزش "های کارشناسی و در دوره "1تربیت بدنی"درس 

پزشک  شود. برای دانشجویان با شرایط خاص با تشخیص و تاییدمی "2تربیت بدنی"جایگزین درس 
رشناسی درس کا و در دوره "تربیت بدنی ویژه "معتمد دانشگاه در واحدهای استانی در دوره کاردانی 

 .گرددارایه می "ورزش ویژه"

 : باشدبرای اخذ درس کارورزی رعایت موارد زیر الزامی می -14تبصره 

باشد و لیکن توصیه سال تحصیلی و هم در تابستان میسر میاجرای دروس کارورزی هم در نیم  -1

 بر اجرای آن در تابستان می باشد.
باشد و در موارد خاص که دانشجو با داشتن عذر موجه نتواند می 2پیشنیاز کارورزی  1کارورزی  -2
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سال تواند در نیمها و یا تابستان بگذراند، با رای شورای مرکز میسالرا در طول نیم 1درس کارورزی 

 1ماندن کارورزی تحصیلی آخر و یا تابستان آخر تحصیلی به شرط نداشتن دروس دیگر و صرفاً باقی

 توانند به صورت همنیاز بگذراند. ا می، این  دو درس ر2و 

م درس پس از آخرین امتحان نسبت به اتما ،توانند با هماهنگی مدرس مربوطهدانشجویان می -3

س کارورزی نیمسال ثبت نمره دروو  روزه اقدام نمایند 45در فرصت و ثبت نمره آن  2و  1کارورزی 

 می بایست همان نیمسال انتخاب واحد درس باشد.

و دوم و  های سال اولبرای دانشجویان ورودی مهرماه، تابستان 2و  1مان اخذ دروس کارورزی ز -4

 2ارورزیک)برای درس  های اول و سوم است.برای دانشجویان ورودی بهمن ماه، تابستان بعد از ترم

واحد باقی مانده جهت  24ضمن رعایت سرفصل مصوب دروس و به شرط وجود حداکثر 

 آموختگی(دانش

 باشد، رورزی در دوره تابستان فراهم نمیبرای دانشجویانی که شرایط اجرای درس کا -5

 سال اول اخذ نمایند.را پس از نیم 1توانند درس کارورزی می

س واحد به همراه در 14سال عادی رعایت سقف در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیم -1 -5

 18ت سقف سال آخر، رعایو همچنین دانشجویان نیم 17کارورزی و برای دانشجویان با معدل باالی 

اه کارورزی واحد برای تابستان به همر 6سقف واحد درسیالزامی است. ) واحد به همراه درس کارورزی

 الزامی است.(

 دوره تابستان
 .واحد درسی است 6تابستانی حداکثر  دورهتعداد واحدهای انتخابی در  -13ماده 

ید شورای آموخته شود، با تایواحد درسی دانش 8که دانشجو با گذراندن  در شرایط خاص -1تبصره 
 تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.مرکز، می

  اده نماید.استف 13 ماده 1و تبصره  12 ماده 1مفاد تبصره تواند اززمان نمیدانشجو هم -2تبصره 

ن داشته تابستادوره واحد درسی برای دانش آموختگی در  8در صورتیکه دانشجو  بیش از  -3تبصره 

بت تمامی تواند اخذ نماید بعد از ثواحد می 6باشد دانشجوی ترم آخر محسوب نشده و فقط تا سقف 

ه صورت در صورت تمایل درس یا دروس باقیمانده )حداکثر دو درس( را بتواند نمرات، دانشجو می

هر زمان از  ت اخذ دروس باقیمانده به صورت معرفی به استاد درمعرفی به استاد اخذ نماید. در صور

انش دو بر اساس مقررات  نمره  زمان ثبت آخرینبر اساس آموختگی تحصیلی تاریخ دانشسال نیم

  باشد. آموختگی می

 دروس جبرانی،  تابستان عبارتند از: دروس عمومی، دورهدروس قابل ارائه در  -4تبصره 

ه قبولی دروسی که دانشجو موفق به کسب نمرکار در محیط، پروژه و ، ورزیکار های مشترک،مهارت

 .گرددمیآموخته ها دانشنیاز سایر دروس بوده همچنین دروسی که دانشجو با اخذ آننشده و پیش
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 باشد. پذیر نمیمهمان شدن در دروس کاربینی، کارورزی و پروژه امکان -5تبصره 
تواند با رعایت و باالتر باشد می 14ل کل دانشجوی شاهد و ایثارگر در صورتی که معد -6تبصره 

 .واحد درسی انتخاب نماید 8ضوابط این ماده در تابستان حداکثر 
ه واحد درسی برای اتمام واحدهای دور 10دانشجوی شاهد و ایثارگری که حداکثر  -7تبصره 

خاب واحد ی مذکور را در تابستان انتتواند با تایید شورای استان واحدهاتحصیلی داشته باشد می
 نماید.

 درس معرفي به استاد

س آموختگی حداکثر دو درسال تحصیلی برای دانشدر آخرین نیمکه دانشجو در صورتی -14ماده

سال ی آن نیمنظری برای فراغت از تحصیل داشته باشد، با تایید شورای مرکز و با رعایت سقف واحدها

خارج از تواند می (13 ماده  1تبصره و 12 ماده 14تبصره  -1-5بند و  12 ماده  1)موضوع تبصره 

درس یا ، و بعد از ثبت نمرات تمامی دروس اخذ شدهتاریخ امتحانات اعالم شده در تقویم آموزشی 

الک ماستاد انتخاب نماید. زمان ثبت نمره دروس معرفی به به صورت معرفی به استاد را س ودر

 موختگی خواهد بود.آدانش تاریختعیین 

ل آموختگی داشته باشد و معدواحد درسی برای دانش 24و بیش از در صورتیکه دانشج -14-1

سال بعد تواند در نیمباشد، دانشجو ترم آخر محسوب نشده  ولی می 17سال قبل دانشجو باالتر از نیم

اید. بعد از دروس اخذ نمنیواحد درسی به شرط نداشتن درس کارورزی، با رعایت پیش 24حداکثر تا 

ر دو درس( تواند برای اخذ درس یا دروس معرفی به استاد  )حداکثاز ثبت تمامی نمرات، دانشجو می

ه استاد بزمان ثبت نمره دروس معرفی ی اقدام نماید. سال تحصیلی و یا دوره تابستان بعددر نیم

 آموختگی خواهد بود.مالک تعیین تاریخ دانش

دل آموختگی داشته باشد و معواحد درسی برای دانش 24که دانشجو  بیش از در صورتی  -14-2

ن و بایست مطابق قوانیباشد دانشجو ترم آخر محسوب نشده و می 17ترم قبل دانشجو کمتر از 

 سال بعدی انتخاب واحد نماید. مقررات آموزشی دروس باقی مانده را در نیم

ا بودن د بود به شرط حضور در اردو یا مسابقات و داردانشجوی قهرمان ورزشی مجاز خواه -14-3

 6ف آموختگی، حداکثر سه عنوان درسی تا سقسال برای دانشسایر شرایط قانونی در آخرین نیم

 سال یا تابستان بگذراند.واحد را به شکل معرفی به استاد در آن  نیم
د اما ی نمره قبولی کسب نکنعملی را اخذ ول -چنانچه دانشجویی قبالً یک درس نظری -1تبصره 

درس را به  تواند با رعایت مفاد این ماده، بخش نظری آندوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می
 باشد.صورت معرفی به استاد اخذ نماید. رای شورای مرکز در این خصوص الزامی می

 ، یک درس1صره توانند ضمن رعایت مفاد تبدانشجویان برای فراغت از تحصیل می -2تبصره 
 مانده نظری را نیز به صورت معرفی به استاد اخذ نمایند.باقی
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مره نغیرموجه،  ،موجه عملی که قبالً دارای غیبت -نظری اخذ معرفی به استاد درس -3تبصره 
پذیر باشد، امکان( می25/0حذف پزشکی، حذف اضطراری و یا حکم شورای انضباطی )نمره صفر، 
 نیست.

یک از دروس  ریزی نمایند تا هیچبندی دانشجویان برنامهران گروه به نحوی برای ترممدی -4تبصره 
 ند. ه به صورت معرفی به استاد در پایان دوره باقی نماعملی برای ارائ ـعملی و یا نظری 

ا به دانشجو موظف است پس از اطمینان از گذراندن کلیه دروس دوره، تقاضای خود ر -5تبصره 
ی آموزش مرکز پس از ثبت نمرات دروس دانشجو در سامانه آموزشحویل نماید. آموزش مرکز ت

ف بایست حداکثر ظرمی 14دانشگاه و بررسی تمامی سوابق تحصیلی و محرز شدن موضوع ماده 
رکز به مگروه و معاون آموزشی انشجو، وی را با هماهنگی مدیرهفته از تاریخ درخواست د یکمدت 

ی اقدام و نسبت به ثبت دروس معرفی به استاد دانشجو در سامانه آموزشمدرس واجد شرایط معرفی 
به  معرفیوز از تاریخ برگزاری امتحان درس ر 30بایست حداکثر ظرف مدت نماید. نمره درس می

مره در صورت عدم ثبت ن. گردداعالم و در سامانه آموزشی ثبت  استاد توسط مدرس، به آموزش
و دانشجو  درج شدهموجه یا غیرموجه با تایید شورای مرکز غیبت توسط مدرس، درس مذکور 

ه اعالم شده نمربصورت معرفی به استاد اقدام نماید. اخذ مجدد و یا بایست نسبت به انتخاب واحد می
ه استاد صورت معرفی ب اخذ درس بهرعایت سقف سنوات تحصیلی برای  است. تغییرقابل نهایی و غیر

  زامی است.ذیربط الاخذ مجوز از مراجع  ت مجاز به اتمام رسیده باشد،بوده و چنانچه سنواالزامی 
ز مدرس درس موظف است در تاریخ اعالم شده و به طور رسمی با نظارت آموزش مرک -6تبصره 

متحان دانشجو نسبت به برگزاری امتحان درس معرفی به استاد )به صورت کتبی( اقدام و نمره و برگه ا
ماهنگی های که آموزش با مرکز تحویل دهد. دانشجو موظف است طبق برنامه را به دایره امتحانات
 نسبت به شرکت در جلسه امتحان اقدام نماید. ،کندمدرس مشخص می

چنانچه دانشجو در امتحان درس معرفی به استاد غیبت نماید یا نمره قبولی کسب نکند،  -7تبصره 
ه درج و همانند سایر دروس در کارنامه تحصیلی غیبت یا نمره مردودی در سامانه آموزشی دانشگا

تواند به اخذ مجدد درس به صورت معرفی به استاد گردد. در این شرایط دانشجو میثبت و اعمال می
گونه دانشجویان تا زمانی که مشکل سنوات یا مشمولیت و پرداخت شهریه مجدد اقدام نماید، این

خذ درس، به صورت معرفی به استاد مجدد با پرداخت شهریه نظام وظیفه نداشته باشند، امکان ا
مربوط را دارند. در صورتیکه سنوات مجاز دانشجو به اتمام رسیده باشد، دانشجو باید در بازه  زمانی 

 نماید برای اخذ درس به صورت معرفی به استاد اقدام نماید. که شورای استان برای دانشجو تعیین می

رفی به استاد، ملزم به پرداخت شهریه ثابت و شهریه متغیر برابر مصوبات دانشجوی مع -8تبصره 
 باشد.دانشگاه می

 جبراني سدرو
دروسی است که به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای مرکز گذراندن آن برای رفع  -15ماده 

کاردانی  کمبود دانش یا مهارت دانشجو، در صورت غیر مرتبط بودن رشته مقطع کارشناسی با مدرک
در آغاز دوره تحصیلی مربوطه ضروری است. تعداد واحدهای جبرانی، با تشخیص گروه آموزشی و 
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واحد از بین دروس سرفصل مصوب  6تایید شورای مرکز برای دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر 
  شود.سال و کل محاسبه نمیباشد و نمره درس جبرانی در میانگین نیممی

)فاقد مدرک  آموختگان کاردانی پیوستهای دانشموزش اختیار دارد برمرکز آ -1تبصره 
 است و در دوره کارشناسی ناپیوسته در رشته 14ها زیر دانشگاهی( که معدل کل آنپیش

ی ارائه واحد درسی جبران 20اند، حداکثر غیر مرتبط )بر اساس سرفصل دروس مصوب(  پذیرفته شده
 شود.سال و کل محاسبه نمینیم کند. نمره این دروس در میانگین

رای شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم شو 1و تبصره  15تسهیالت ماده  -2تبصره 
 شود.کنند، نمیانضباطی بدوی واحد استانی، نمره مردودی دریافت می

ع های واحدهای درسی جبرانی دوره کارشناسی که در رشته متناظر مقطادغام کالس -3تبصره 
وزشی مربوطه بالمانع کاردانی نیز وجود داشته باشد و از نظر تعداد واحد با هم برابرند با تایید گروه آم

 است.

 طول دوره

ک نیم احتساب ی باکاردانی و کارشناسی ناپیوسته  مقاطعمدت مجاز تحصیل در حداکثر  -16ماده 

  .استسال   5/2سال مجوز شورای استان 

های کاردانی و مجاز تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوره به حداکثر مدت -1تبصره 

 شود.سال اضافه میکارشناسی ناپیوسته یک نیم

قررات مسال تحصیلی برای جبران معدل دانشجویانی که برابر قوانین و ارایه یک نیم -2تبصره 

و سنوات  در طول دوره تحصیل )سنوات مجاز تحصیل 12آموزشی موفق به کسب میانگین کل 

و مشکلی از  گذرانده است 12واحد از دروس دوره که با نمره کمتر از  20اند، تا سقف ارفاقی( نشده

 باشد. نظر نظام وظیفه و مشروطی ندارند، در اختیار شورای استان می

ن حداکثر شود تا با گذراندسال فرصت داده میبرای دانشجویان شاهد و ایثارگر دو نیم  -3تبصره 

 برسانند. 12واحد درسی معدل خود را حداقل به  30

 حضور در جلسات درس و امتحان
 .الزامی استاعم از نظری و عملی حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس  -17ماده 

سال غیبت داشته جلسه و یا در جلسه امتحان پایان نیم3اگر دانشجو در درسی بیش از  -1تبصره

دانشجو با تشخیص شورای مرکز، غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس باشد، چنانچه غیبت 

صورت تشخیص موجه، برای آن درس غیبت موجه منظور می شود. در این صورت رعایت صفر و در 

سال مذکور به عنوان یک سال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمواحد در طول نیم 12حدنصاب 

جلسه  شود. اگر دانشجو در درسی بیش ازلی وی محسوب میسال کامل جزو سنوات تحصینیم

غیبت داشته باشد، اجازه حضور در جلسه امتحان را ندارد. معاون یا مدیر آموزشی مرکز آموزش 
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سال مربوطه از حد مجاز دانشجویان، نسبت به تعیین تکلیف نیم موظف است در صورت غیبت بیش

از زمان امتحانات و صدور کارت ورود به جلسه در سامانه  اقدام نموده و غیبت صورت گرفته را قبل

 آموزشی درج نماید.

باشد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت دانشجوی قهرمان به عهده شورای استان می -2صره تب

جلسه دروس نظری و  16جلسه از  5تواند دانشجوی قهرمان به شرط حضور در اردو یا مسابقات می

نماید. دانشجوی قهرمان بابت غیبت موجه بیش از سقف یاد شده در کالس در دروس عملی غیبت 

صورت تایید شورای استان می تواند در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید. و چنانچه در 

امتحانات غیبت موجه به خاطر حضور در اردو یا مسابقه مرتکب شود می تواند بدون حضور مجدد در 

ی شرکت نماید. چنانچه تعداد ذکور در نیم سال بعدی یا نیم سال تابستانکالس در امتحان دروس م

سال بعدی منوط به ها در امتحانات به بیش از نصف واحدهای اخذ شده برسد، ثبت نام در نیمغیبت

 اخذ یک عنوان درسی جدید است.
وزشی مصوب اعالم شده بر اساس تقویم آم تواند تا مهلتدرصورت اضطرار، دانشجو می -3تبصره 
با تأیید ، طبق زمان اعالم شده در تقویم آموزشی خود را صرفا نظری های ، فقط یکی از درسدانشگاه

واحد کمتر  12تعداد واحدهای باقیمانده وی از مشروط بر این که د، نمایگروه آموزشی مربوط حذف 
 .نشود

دانشجویان حذف اضطراری  مجاز است یک درس بیشتر از سایردانشجوی شاهد و ایثارگر  -4 تبصره

 نماید.

سابقات مدانشجوی قهرمان در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی و حضور در اردو یا  -5تبصره 

 ی نماید.واحد آموزشی دو درس را حذف اضطرار 12مجاز است با تایید گروه آموزشی با حفظ حداقل 

ی هار رصد کیفیت آموزشی دورهمعاون و یا مدیر آموزشی مرکز موظف است به منظو -6تبصره 

ی مرکز مربوط و نحوه اجرای آن، گزارش حضور و غیاب کل دانشجویان و کمیت تشکیل کالسها

رت بهینه بر درس را هر ماه به شورای مرکز اعالم نماید. معاون یا مدیر آموزشی مرکز موظف به نظا

ماهنگی مدرس تشکیل نشود با ههایی یک کالس توسط باشد. اگر به ضرورتنحوه تشکیل کالسها می

های سمعاون آموزشی برگزاری آن کالس باید در دستور کار قرار گیرد. الزم است حتی تمام کال

 سال جبران شود. یلی رسمی در بازه زمانی همان نیمدرس مشمول تعط

ی جویسال اول تحصیلی برای دانشسال )حتی نیمچنانچه دانشجویی تمامی دروس یک نیم -18ماده 

حسوب مبا احتساب سال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی که مراجعه داشته است( را حذف کند، نیم

 شورای استان است. در صورتی که تعداد مرخصی بر عهده تصمیم گیری در این خصوص و  شده

حصیل گیری با رعایت سنوات مجاز تسال( تصمیمتحصیلی در طول تحصیل افزایش یابد )تا دو نیم

 ده شورای استان است.بر عه
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خارج از سنوات مجاز و گیری در خصوص تقاضای حذف ترم یا حذف پزشکی تصمیم -1تبصره 
از  پسبدون احتساب در سنوات تحصیلی  یامرخصی تحصیلی بیش از دو نیمسال در سنوات مجاز و 

 اشد.بمیدانشگاه  د خاصمواربررسی بر عهده شورای تایید شورای استان و ارائه مدارک معتبر 
سال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیم -2تبصره 

سال جز یمنپذیر است. این شاهد و ایثارگر و تایید شورای استان تا قبل از شروع امتحانات امکان
از سال مجشود. )استفاده از این تبصره فقط برای دو نیمسنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی

 شود(.سال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات محسوب میباشد.() نیممی
روس د تواند با درخواست کتبی دانشجوی قهرمان با دوبار حذف همهشورای استان می -3تبصره 

ود. بسال اول بدون احتساب و بار دوم با احتساب سنوات خواهد یک نیم سال به شرط حذف نیم
 در اردو یا مسابقات و دارا بودن سایر شرایط قانونی موافقت نماید. حضور

ر واحدهای درمانگاه یا پزشک معتمد دانشگاه مادر استان بعنوان پزشک معتمد دانشگاه د -4تبصره 
کز تحت استانی مورد تایید قرار گرفت و واحدهای استانی موظف به شناسایی و معرفی آن به مرا

امی های مشمول موارد پزشکی )اعم از حذف درس، حذف تمکلیه پروندهو  نظارت در استان بوده
و یا مشروطی بیش از  سال تحصیلی، مرخصی تحصیلی، عدم امکان ادامه تحصیلدروس یک نیم

گیری تصمیم حدمجاز و ... ناشی از مسائل پزشکی( با هزینه دانشجو حسب مورد در مراجع ذیربط قابل
 خواهد بود. 

در جلسه  ای ناگوار، قادر به شرکتانچه دانشجویی به دلیل بیماری و یا بروز حادثهچن -5تبصره 
رف بایست حداکثر ظسال را داشته باشد میامتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس و یا نیم

 .ساعت گواهی و مدارک پزشکی را جهت تایید به پزشک معتمد استان ارایه نماید 48مدت 
حذف  و امضای صورتجلسه حضور و غیاب، جلسه امتحان ضور دانشجو درصورت ح در -6تبصره 

 .باشدپذیر نمیانامک درس
ر حج تمتع به صورت انفرادی برای دانشجویانی که به دلیل سفبا تاخیر برگزاری امتحان  -7تبصره 
ت ای، جهانی و فو، مدافعین حرم، زایمان و شرکت در مسابقات ورزشی در سطح ملی، قارهو عمره

سال را ندارند، با ، امکان حضور در جلسات امتحانی پایان نیمگان درجه یک با ارایه مدرک معتبربست
 ر تا قبل از)حداکثبررسی دقیق اسناد و مدارک مثبته از مراجع ذیصالح و با رای نهایی شورای استان

 بالمانع است. نیمسال تحصیلی بعدی( حذف اضطراری
ا موجه بودن غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلسات درس یتشخیص موجه یا غیر -8تبصره 
امتحان  . چنانچه غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلساتباشدمیبر عهده شورای استان امتحان 

ن باشد و درس یا دروس به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آالم متاثر از آ
تواند می شورای استانیید أشرکت نماید با تیا دروس اخذ شده دانشجو نتواند در امتحان درس 

ا دروس سال بعدی در امتحان آن درس شرکت نماید. در غیر این صورت درس یحداکثر تا پایان نیم
 .الزامی نیست سالواحدهای درسی در نیم رعایت حد نصابو  مذکور حذف شده
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مکان پاسخگویی ها( که ا،  نابینا و سایر معلولیتبینابرای دانشجویان با شرایط خاص )کم - 9تبصره 

ش گزارش به سواالت امتحان توسط دانشجو وجود ندارد، یک ماه قبل از شروع امتحانات مرکز آموز

عتمد استان دانشجویان را به واحد استان اعالم و موضوع در شورای استان مطرح و با تایید پزشک م

 جویان مورد نظر در نظر گرفته شود.منشی با نظارت واحد استان برای دانش
سان معاون آموزشی و یا مدیر آموزش مرکز موظف است که نسبت به حضور و غیاب مدر -19ماده 

ه به های درسی اقدام نموده و گزارش تعداد جلسات حضور مدرسان را به صورت ماهیاندر کالس
 شورای مرکز ارایه نماید.

 

 رزیابي پیشرفت تحصیليا

لیت توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعازیابی پیشرفت دانشجو در هر درس ار -20ماده 

یست محاسبه شود و به صورت عددی از صفر تا بدر کالس، انجام تکالیف و نتایج امتحانات انجام می

 شود.می

 .ی استالزامعملی،  -نظری و نظری سال برای هر درس پایان نیمکتبی برگزاری امتحان  -1 تبصره

رسی نمرات دروس کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه د -2بصره ت

ه تکمیل که به تشخیص مدرس و تایید گروه آموزشی مربوطشود، در صورتیمصوب، با پروژه ارایه می

مام شود و قطعی شدن نمره ناتسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی میها در طول یک نیمآن

سال و نیم. ودشتبدیل میسال و یا دوره به نمره قطعی روز پس از آخرین امتحان در نیم 45اکثر تا حد

 باشد.سال انتخاب واحد درس میثبت نمره درس کارورزی همان نیم

ها بنا مدت زمان امتحان برای دانشجویان جانباز، با توجه به وضعیت جسمی و روحی آن -3تبصره

مدت زمان  برابر 2امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، حداکثر تا  دستابه تشخیص و اعالم 

 .معمول آن قابل افزایش است

 است.  10حداقل نمره قبولی در شیوه ترمی در  هر درس  -21ماده 

های بعدی سالدانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیم -1 تبصره

یز نمرات رهای مردودی قبلی در ا با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمرهدرس یا دروس فوق ر

اثر و صرفا یبها در محاسبه میانگین کل دوره ماند اما این نمرهتحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می

دروس،  آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود. ضمنا گذراندن

انشجو باشد و مشروطی دآموختگی میبرای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانشصرفا 

  کند.های قبل را خنثی نمیسالدر نیم

ی بدوی شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم شورای انضباط 1تسهیالت تبصره  -2تبصره 

 شود.کنند، نمیواحد استانی، نمره مردودی دریافت می
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شجو عنوان درس دانشجوی شاهد و ایثارگر از کارنامه تحصیلی دان 5نمرات مردودی  -3ره تبص

مره های بعد حداقل نسالشود. مشروط براینکه در نیمحذف و در میانگین نمرات آن محسوب نمی

 را در دروس مزبور اخذ نماید.  12

ات نهایی حانات دانشگاه، نمراز پایان تمامی امت روز بعد 5تا حداکثر مدرس موظف است  -22ماده

 را در سامانه آموزشی وارد و ثبت نهایی نماید. 

، نکنددر صورتیکه درس صرفاً عملی و یا نظری باشد و دانشجو در امتحان پایانی شرکت  -22 -1

 شود.غیبت ثبت می

ا و ی عملی باشد و دانشجو در امتحان پایانی نظری -در صورتیکه درس دارای واحد نظری -22-2

 شود.عملی شرکت نکند، غیبت ثبت می

 ها بر عهده شورای مرکز خواهد بود.تشخیص موجه و یا غیرموجه بودن غیبت -22-3

ر اساس ببندی نمرات آن آزمون پایانی معاف هستند و تقسیمدروس کارورزی و کاربینی از  -22-4

 های کارورزی و کاربینی خواهد بود.دستورالعمل

سال بندی و احتساب نمرات در یک نیم: نحوه تقسیمره دروس نظریمحاسبه نم -1تبصره 

ار سال به صورت غیرمتمرکز برگزتحصیلی صرفاً در دروس نظری و دروسی که آزمون پایان نیم

و هفته بعد باشد و حداکثر تا دگردد، به سه روش زیر با تشخیص مدیرگروه آموزشی قابل اجرا میمی

ه آموزشی ی از سوی مدرس به مدیر گروه آموزشی اعالم تا موضوع در گرواها طی نامهاز شروع کالس

 بررسی و اعالم نظر نهایی شود.

 نمره دو قسمتی:  -الف

 نمره( 1جلسه در کالس درس ) 16حضور  -

 نمره(  19امتحان پایان ترم از کلیه فصول تدریس شده )  -

 نمره سه قسمتی: -ب

 (نمره 1جلسه در کالس درس ) 16حضور  -

 نمره(  3های مربوط در پایان ترم )امتحان میان ترم بدون حذف فصل -

 نمره(  16امتحان پایان ترم از کلیه فصول تدریس شده )  -

 نمره چهار قسمتی: -ج

 نمره( 1جلسه در کالس درس ) 16حضور   -

 نمره(  2های مربوط در پایان ترم )امتحان میان ترم بدون حذف فصل  -

 نمره( 1)های تحقیقاتی مهارتی درس از طریق ارائه تحقیق و پروژه به تشخیص مدرس شرکت در کار  -

 نمره(  16امتحان پایان ترم از کلیه فصول تدریس شده )  -
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و  بندیهای باال توسط مدرس، نحوه تقسیمبندی به روشدر صورت عدم رعایت تقسیم ـ 2تبصره 

ترم و پایان نمره 14ای باشد تا حداقلبه گونهبایست سال تحصیلی میاحتساب نمرات در یک نیم

 های کالسی برای درس نظری در نظر گرفته شود.باقی برای فعالیت

 گردد: مینمره نهایی دروس عملی بصورت زیر محاسبه  :ـ محاسبه نمره دروس عملي 3تبصره 

 نمره ارزیابي عامل ارزیابي ردیف

 (0-2) هارتیهای میط آزمایشگاه و کارگاهحضور منظم ورعایت مقررات آموزشی در مح 1

 (0-2) حفظ و نگهداری از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 2

 (0-3) تهیه گزارش کار 3

 (0-5) ارایه تحقیق/ پروژه مهارتی 4

 (0-8) امتحان پایانی 5*

 (0-20) جمع کل

ت ارایه تشویق دانشجویان، در صورهای عالی مهارت دانشگاه و با توجه به ماهیت نظام آموزش *

)از جمله  طرح و یا اختراع در حین تحصیل از سوی دانشجو که به تائید مراجع ذیصالح رسیده باشد

ی اختراعات های علم و فناوری، دبیرخانه جشنواره ملهای علمی و صنعتی ایران، پارکسازمان پژوهش

پس از تایید  های خوارزمی و ابن سینا و ...( وکاربردی، جشنواره –و ابتکارات دانشگاه جامع علمی

از دروس و  مدیر گروه آموزشی مرکز به لحاظ ارتباط موضوع با واحد عملی ارایه شده و فقط در یکی

انی معاف در یک مقطع تحصیلی پس از تأیید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه از امتحان عملی پای

 گردد.می

صورت نمره هر دو بخش نظری و عملی بهعملي :  -نظریـ محاسبه نمره دروس  4تبصره 

گین اخذ ( با روش ذیل محاسبه گردیده، به تناسب تعداد واحد میان6+14نمره ) 20مجزا از 

 سال منظور گردد.  و به عنوان نمره پایان نیم

آزمون  وسال شامل حضور فعال، سمینار، حل مساله، انجام تکالیف نمره ارزیابی بین نیم -

 نمره( 6ترم()میان

 نمره(14سال )آزمون پایان نیم -
 

 تقاضای تجدید نظر نمره – 5تبصره 

روز بعد از اتمام تمامی امتحانات  5تواند دانشجویی که تقاضای تجدید نظر برای درس داشته باشد، می

ی دانشگاه نسبت به ثبت درخواست تجدید نظر نمره امتحانی در سامانه آموزش روز 2دانشگاه، به مدت 

روز درخواست دانشجو را بررسی و  2اقدام نماید. مدرس موظف است حداکثر یک مرتبه و به مدت 

دروس  امکان پذیر نیست.تجدید نظر نمرات،  ،پس از اتمام مهلتدر سامانه  آموزشی اعالم نظر نماید. 
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 تبدیلغیرموجه  غیبتوضعیت به  ،با وضعیت نمره گزارش نشده پس از مهلت اعالمی توسط دانشگاه

 خواهند شد.

ید انگاری یا عدم دقت مدرس در تصحیح اوراق امتحانی و ثبت نمره، پس از تایسهل -6تبصره

رس، د، نام د ملی مدرس، کد مدرسیبندی )حاوی اطالعات نام مدرس، کشورای استان، بعد از جمع

 گردد.میسال، نام مرکز( به مرکز امور مدرسان دانشگاه ارسال نیم

 تغییر نمره در دانشگاه بعد از فرآیند تجدید نظر مطلقاً ممنوع است. -23ماده 

ا و ی های امتحانیبرگه است تمهیدات الزم را جهت حفظ و نگهداریموظف ـ رئیس مرکز تبصره

 ، فراهمتحصیلی بعد، در یک مخزن معتبر بایگانیحداقل تا دو سال های دانشجویان را پاسخنامه

 . نماید

 وی مشروطدانشج

ن آباشد، دانشجو در  12سال تحصیلی دانشجو کمتر از چنانچه معدل نمرات هر نیم -24ماده 

 شود.سال مشروط تلقی مینیم

احد و 14سال تحصیلی( حق انتخاب بیش از سال بعد )جز در آخرین نیمدانشجوی مشروط، در نیم

سال اعم از متوالی ناسی ناپیوسته دو نیمچنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارش درسی را ندارد.

حرومیت از تاریخ صدورحکم مشود و ضروری است یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می

 ماید. نجهت تسویه حساب مالی و بدهی صندوق رفاه دانشجویان، اقدام روز 15از تحصیل، به مدت 

سال استفاده ز مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسال بعد از مشروطی ااگر دانشجو در نیم -1تبصره 

رسی را واحد د 14سال، حق انتخاب بیش از سال بعد از مرخصی تحصیلی یا حذف نیمنماید، در نیم

 .نخواهد داشت

شی، اجازه ادامه تحصیل به دانشجویان مشروطی که با توجه به رعایت مقررات آموز -2 تبصره

ع قانونی اند، به شرط آنکه از لحاظ نظام وظیفه منرفتهمشمول مقررات محرومیت از تحصیل قرار گ

اص دانشگاه رای مدارک و مستندات معتبر باشند در اختیار شورای بررسی موارد خنداشته باشند و دا

دام به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه اقچنانچه دانشجوی دو ترم مشروط بدون مجوز  باشد.می

 گردد. باست از کارنامه دانشجو حذفمیست، دروس گذرانده شده درس و یا دروس نموده ا اندنگذر

افه اض سال مشروطی مجازبه تعداد نیم سالبرای دانشجویان شاهد و ایثارگر یک نیم -3 تبصره

 .شودمی

 رخصي تحصیليم

اپیوسته، نبا رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی تواند دانشجو می -25ماده 

 نماید.استفاده از مرخصی تحصیلی  سالنیم یک
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رخصی متواند با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو، نسبت به صدور شورای مرکز می ـ 1تبصره

 تحصیلی وی تصمیم بگیرد.

سال ، دو نیم)درصورت تایید پزشک معتمد استان( زایمانپزشکی و مدت مجاز مرخصی  -2تبصره

 گیری آن شورای استان ت تحصیلی است و مرجع تصمیمتحصیلی و بدون احتساب در سنوا

ارسال  انشورای استگیری به بایست نظر خود را برای تصمیمدر این صورت شورای مرکز می باشد.می

 .نماید

شجویان شورای بررسی موارد خاص دانشگاه به عنوان مرجع رسیدگی به تقاضای کتبی دان -3تبصره 

 حد استان با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنانمستند به گواهی پزشک معتمد وا

در کلیه  سال بعد از زایمان(سال قبل از زایمان و چهار نیمسال )یک نیمحداکثر به مدت پنج نیم

 گردد.مقاطع تحصیلی تعیین می

 داکثر تاحبررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی )مانند: ماموریت همسر یا والدین و ...(  -4تبصره 

تواند می دانشجوسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختیار شورای استان است. دو نیم

 مند شود.های مذکور بهرهاز مجموع مرخصی شورای استانبا تشخیص 

از آن  و یا آالم متاثرکه مرخصی برای معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ در صورتی -5تبصره 

جو محسوب سال جزو سنوات تحصیلی دانشآن نیم شورای استان،تایید  ومربوط  مدارک با ارائهباشد 

 .شودنمی

ه ، بر عهدبا ارائه مدارک مستدلسال اول تحصیلی گیری در خصوص مرخصی نیمتصمیم -6تبصره 

 باشد.شورای آموزشی دانشگاه می

سال، هر نیم ب واحدانتخاتقاضای مرخصی تحصیلی باید حداقل دو هفته قبل از شروع  -26ماده 

 د.گرد شورای آموزشی مرکز اعالمتوسط دانشجو به 

، احدانتخاب وقبل از اتمام مهلت و   شورای مرکزموظف است پس از کسب  نظر از  مرکز -تبصره

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

 انصراف از تحصیل

موزشی آاز تحصیل، باید درخواست انصراف خود را در سامانه  دانشجوی متقاضی انصراف -27ماده 

 ثبت و به صورت کتبی به آموزش مرکز تحویل نماید.

قاضای انصراف دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارایه درخواست، ت -1تبصره 

ادر صف از تحصیل وی خود را پس بگیرد، در غیر اینصورت پس از انقضای این مهلت، حکم انصرا

ظر نشود در صورت درخواست بازگشت به تحصیل پس از انصراف، واحد استانی پس از دریافت می

و در بایست نسبت به رد درخواست انصراف دانشجشورای مرکز و طرح موضوع در شورای استان می

 سامانه آموزشی اقدام نماید. 
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کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده  از تحصیل موظف است به منصرفدانشجوی  -2بصره ت

 نماید.عمل  های مربوط به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوماعم از بدهی است

تواند در هریک درخواست انصراف تا قبل از تأیید نهایی مرکز قطعی نبوده و دانشجو می -3تبصره 

گیری درخواست انصراف خود دانشجو در صورت بازپساز مراحل درخواست خود را باز پس گیرد. 

جلسات درس در کالس حضور نداشته باشد، مجاز به ادامه تحصیل در همان نیم  چنانچه بیش از  

 سال نبوده و نیم سال مربوط بعنوان مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات منظور خواهد شد.

ناشی از صدمات جنگ که دانشجوی شاهد و ایثارگر به دلیل معالجات پزشکی در صورتی -4تبصره 

 شورای استانیید أسال گردد، با تنیم 2ثر از آن، دچار وقفه تحصیلی به میزان حداکثر أو یا آالم مت

 .شودتواند ادامه تحصیل دهد و آن مدت جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمیمی

ند هیچگونه گواهی تواحساب مرکز نمیاتمام کلیه مراحل انصراف و تسویهدانشجو قبل از  -5تبصره 

 رکز دریافت نماید. ماز 

 تغییررشته

صیل بجز بار در طول دوره تحو فقط یک های کاردانی با داشتن شرایط زیردانشجوی دوره -28ماده 

وه آموزشی تواند نسبت به ارایه درخواست خود به گرسال تحصیلی و صرفاً در تابستان میاولین نیم

هرست سازمان ی دانشگاه اقدام نماید. شورای مرکز با ارسال مدارک )فمرکز طبق تقویم آموزشی ارسال

سنجش، وضعیت تحصیلی دانشجو و تکمیل کاربرگ مربوطه( نسبت به ارسال موضوع به شورای 

تواند نماید. شورای استان نیز میاستان ظرف مدت مشخص شده در تقویم آموزشی اقدام می

  :یلی با رعایت شرایط و ضوابط زیر، اقدام نمایددرخصوص تغییررشته یا تغییر گرایش تحص

  گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان مرکز وجود رشته یا  -1

شته مورد ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رپایینکمتر نبودن معدل کل دانشجو از معدل کل  -2

 دوره تحصیلی پذیرفته شده. تقاضا در همان 

 مانده. و در سنوات تحصیلی مجاز باقیامکان ادامه تحصیل دانشج -3

  صورت گیرد. پذیرش اولیهمجاز ظرفیت  با رعایت تغییر رشته  -4

 پذیر نیست. متمرکز امکانهای نیمههای متمرکز به رشتهتغییررشته از رشته -1تبصره 

 .  دهدتغییرگرایش  یاتواند تغییررشته بار میدانشجو تنها یک -2تبصره 

دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کاردانی تغییررشته با تشخیص شورای استان  برای -3تبصره 

 باشد.پذیر میبار امکان 2حداکثر 

 ممنوع است.  ناپیوسته تغییررشته در مقطع کارشناسی -29ماده 
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گیری در خصوص تغییررشته در زیر گروه آموزشی بر عهده شورای مرکز و تصمیم -30ماده 

 باشد.گروه آموزشی با شورای استان، با رعایت قوانین میتغییررشته در همان 

 اشد،ب داده دست از را خود فعلی رشته در تحصیل ادامه توانایی دانشجو کهصورتی در -31ماده 

 انجام استان شورای نظر با تحصیلی مقطع و آموزشی گروه همان در دانشجو تغییررشته با موافقت

 .باشدنمی 28ماده  3تا   1بندهای  عایتر به نیاز مورد، این در. گرددمی

 دست زا را خود آموزشی گروه هایرشته درکلیه تحصیل ادامه توانایی دانشجو کهصورتی در -تبصره

اً با ارسال صرف دیگر آموزشی گروه به آموزشی گروه یک از دانشجو تغییررشته با موافقت باشد، داده

 جامان دانشگاه خاص موارد بررسی شورای تایید امدارک و مستندات از طریق شورای استان و ب

 . گرددمی

الزاماً  رمرکز دیگ به مرکزیک دانشجو ضمن انتقال از یک  نمایدیدر مواردی که ایجاب م -32ماده 

که دانشجو شرایط انتقال و بر آن نوطم ،تغییررشته دهد، انتقال توام با تغییر رشته امکان پذیر است

د نظر در رشته مورچنانچه زمان صورت گیرد. داشته و هر دو کار به طور هم مان راأتغییررشته تو

 .دهدتغییررشته می سپس شود ودانشجو منتقل می ،نباشد أمبد

ته جدید دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رش  -1تبصره 

ی، شود که به تشخیص گروه آموزشذیرفته میشود و فقط دروسی از وی پسازی میبررسی و معادل

مره هر نبا دروس رشته یا گرایش جدید اشتراک محتوایی )طبق برنامه درسی مصوب( داشته باشد و 

ا احتساب بنباشد، در این صورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها  12یک از آن دروس کمتر از 

 ماند.باقی میدر معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و 

شخیص بنا به ت 10در مورد دانشجوی شاهد و ایثارگر، پذیرش دروس با حداقل نمره   -2تبصره 

 . الزامی است شورای استان

مقاطع تغییررشته از ضمنا  گیرد.سطح صورت میمقاطع تحصیلی هم تغییررشته در  -33ماده 

بالمانع ه ( رای بررسی موارد خاص دانشگا)در گروه آموزشی و با نظر شو ترتحصیلی باالتر به پایین

و، یک واحد از دروس پذیرفته شده دانشج 20تا  12گونه دانشجویان به ازای هر است. برای این

 . شودسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته مینیم

ل در رشته توانایی ادامه تحصیشورای استان دانشجوی شاهد و ایثارگری که به تشخیص  -1تبصره 

های ای در سایر گروهمربوط و یا رشته موزشیتواند به رشته دیگری در گروه آمی ،خود را نداشته باشد

شورای که تغییررشته منوط به تغییر محل تحصیل باشد، با تایید تغییررشته دهد. در صورتی موزشیآ

 .باشدمقصد ملزم به پذیرش دانشجو میمرکز ،  استان

شده از طرف در مهلت اعالمدانشجویان و انتقال توأم با تغییررشته ی تغییررشته تقاضا  -2تبصره 

 است.گیری قابل بررسی و تصمیم دانشگاه
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نام در رشته تحصیلی جدید در زمان تعیین شده به منزله اقدام نکردن دانشجو به ثبت  -3تبصره 

 گردد.انصراف از تغییررشته تلقی می

 سازی دروسمعادل

یا دیگر گر دیمراکز ها یا قبالً در دانشگاه شدگانپذیرفتهسازی و پذیرش دروسی که معادل -34ماده 

 :جاز استمزیر با تایید گروه آموزشی و شورای مرکز  با رعایت شرایط ،اندمقاطع تحصیلی گذرانده

  شد.با در رشته جدید پذیرش و ادامه تحصیلدانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به ـ 1

زارت ویا  علوم، تحقیقات و فناوریقبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تأیید وزارت  محل تحصیلـ 2

  باشد.یا شورای عالی انقالب فرهنگی  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارتین ریزی قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه محل تحصیلتحصیل دانشجو در ـ 3

 باشد.دانشگاه  علمی کاربردیآموزشی و درسی  ریزیرنامهشورای بالذکر یا فوق

 یشده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزش محتوای آموزشی دروس گذراندهـ 4

وس کمتر از اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از در مرکز و تایید نهایی شورای مرکز پذیرنده،

 است. نیز قابل پذیرش 12تا  10ثارگر نمرات دروس بین برای دانشجویان شاهد و ای نباشد. 12

پذیرش  ها و موسسات آموزش عالی برای مقطع فعلیگذرانده شده در دانشگاهمعادلسازی دروس  -5

خراج در اسال عدم مراجعه، انصراف و سال پس از زمان فراغت از تحصیل یا نیم 7شده، حداکثر تا 

 قابل پذیرش است. دوره قبلی

رانده و گذ دیگرمراکز ها یا قبالً در دانشگاه شدگانپذیرفتهسازی و پذیرش دروسی که دلمعا  -6

 باشد.پذیر نمیگردیده، امکانملغی ها فاقد اعتبار و یا پذیرش قبلی به هر دلیل مدارک آن
سازی شده برخالف مقررات آموزشی در هر مرحله از تحصیل حسب نوع درس و دروس معادل -7

 ید.بایست نسبت به اخذ مجدد درس اقدام نمااز کارنامه دانشجو حذف و دانشجو میسال ورود 
ورای و با تایید نهایی شهای آموزشی ذیربط سازی و پذیرفتن دروس توسط گروهمعادل -1تبصره 

 .شودپذیرنده انجام می مرکز

شود ولی سوب نمیسال محشده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمنمرات دروس پذیرفته -2تبصره 

 .دانشجو محسوب خواهد شدنمرات در محاسبه میانگین کل 

سال تحصیلی از یک نیم ،شده دانشجوواحد از دروس پذیرفته 20تا  12به ازای هر  -3تبصره 

 .شودحداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می

 گیرد:ورت میهای آموزشی هم عرض به شرح زیر صسازی دروس صرفا در شیوهمعادل -4تبصره 

 حضوری یا غیرحضوری.های حضوری، نیمهالف( واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره

 حضوری یا غیرحضوریحضوری به نیمهب( نیمه
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 ج( غیرحضوری به غیرحضوری

 و  محروم از تحصیلدروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی،  -5تبصره 

دروس  و فقطای فنی و حرفه، دانشگاه )ترمی و پودمانی( کاربردی-علمیهای دانشگاه آموختهدانش

 آزاد دولتی،  هایدانشگاه آموختهدانشو  محروم از تحصیلعمومی و پایه دانشجویان انصرافی، 

گردد که سازی نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادل، پیاماسالمی

 .نام نموده و بگذرانندواحد درسی ثبت 25حداقل  دانشجویان در دوره جدید

-ارشناسیککاردانی بوده و در مقطع مقطعی ویانی که دارای مدرک بینآن دسته از دانشج -6تبصره 

شند، در شوند، چنانچه واحدهای درسی بیشتر از مقطع کاردانی گذرانده باناپیوسته پذیرفته می

سازی عادلبا نظر گروه آموزشی و شورای مرکز قابل م 12صورت مطابقت سرفصل، تعداد واحد و نمره 

 .است

اخراجی  صرفاً برای دانشجویان انصرافی و 2و  1، کارورزی سازی دروس کاربینیمعادل -7تبصره  

فته کاربردی مجدداً در همان مقطع و همان رشته گرایش با سرفصل مصوب پذیر -های علمیدوره

آموزشی  مهارت مشترک با توجه به محتوای آموزشی فقط در گروهپذیر است. دروس شده باشند امکان

 سازی را دارد.مربوطه قابلیت معادل

حوزه  سطح یک و سطح دودر مقاطع تحصیلی با مدرک معادل، دروس گذرانده شده  -8تبصره 

سی د از برردروس حوزه اسالمی دانشگاهیان بع باشد.سازی نمیعلمیه و فراگیر پیام نور قابل معادل

 باشد.سازی میو تایید نهایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قابل معادل

ر تا سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود، حداکثست در اولین نیمبایشورای مرکز می -9 تبصره

شتر به )یکسان و یا تعداد واحد بی دروس، تعداد واحد محتوایپس از بررسی  زمان حذف و اضافه

قطع م از، مقطع تحصیلی باال به پایین مرات اکتسابی و مقاطع تحصیلی )هم سطح، ازو ن کمتر(

( یوستهو از مقطع کارشناسی پیوسته به کاردانی و کارشناسی ناپ کاردانی به کارشناسی پیوسته

 .سازی دروس اقدام نمایدنسبت به معادل ،درصورت مطابقت

و یا 12 هادانشجو در مرکز مبداء که نمرات آن درصورت انتقال، واحدهای گذرانده شده- 10تبصره 

 .باشد، بر عهده مرکز مقصد می12 شود و پذیرفتن واحدهای با نمره کمتر ازمی باالتر است؛ پذیرفته

اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی ( چه در مرکز مبداء و یا مقصد) تمام نمرات درسی دانشجو

امه دانشجو ثبت ونمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل دانشجوی انتقالی، عیناً درکارن

 .شودمحسوب می

خوب  -3متوسط  -2ضعیف  -1مردود  -0-ها در معیار صفر تا چهار )که نمرهدر صورتی -11تبصره 

 17و نمره عالی معادل  14، نمره خوب معادل 12عالی( ثبت شده باشد، نمره متوسط معادل  -4
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سازی در سایر معیارها در صورت لزوم بر مبنای ضوابطی که شورای آموزشی . معادلشودتعیین می

 گیرد.کند، صورت میدانشگاه تدوین می

 آموختگيدانش

ناسی های کاردانی ناپیوسته و کارشدانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره -35ماده 

، با داشتن مجموعه با موفقیت گذرانده باشدناپیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این 

 شود.آموخته شناخته میدر پایان دوره دانش 12میانگین کل حداقل 

 12دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند میانگین کل خود را به که در صورتی -تبصره

روس دوره، حد از دوا 20شود تا با اخذ مجدد حداکثر سال به وی فرصت داده میبرساند، تنها یک نیم

مدرک  برساند و 12است، میانگین کل دروس خود را به حداقل گذرانده  12که با نمره کمتر از 

تواند می شود و در صورت تقاضاصورت از تحصیل محروم میتحصیلی دوره را دریافت کند، در غیر این

 ماید.نانشگاه دریافت صرفا گواهی گذراندن واحدهای درسی از واحد استانی یا سازمان مرکزی د

داقل حصورتی که دانشجوی انصرافی یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته در -36ماده 

مره نواحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره( را با  10واحد درسی )شامل حداکثر  68

اند مدرک توصورت می یا باالتر باشد، در این 12قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی 

به  دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. درغیر اینصورت، به دانشجوی مذکور و همچنین

احد استانی دانشجوی انصرافی یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته از سوی و

 شد. ده داده خواهدیا سازمان مرکزی دانشگاه فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده ش

سال تحصیلی یا دوره آموختگی بر اساس انتخاب واحد انجام شده در هر نیمدانش تاریخ  -37ماده

 . سال یا دوره تابستانی خواهد بودتابستانی، پایان همان نیم

 

 

 

 

 
 

آموختگان دارای درس یا دروس معرفی به استاد تا  قبل از چنانچه آخرین نمره دانش  –1تبصره 

-باشد( به آموزش اعالم شود، تاریخ دانشاردیبهشت نیز مشمول این بازه می 15روز اردیبهشت ) 15

تیر همان سال منظور خواهد شد و چنانچه  31بهمن سال قبل و پس از این تاریخ  30آموختگی آنان 

باشد( به مرکز آموزش آبان نیز مشمول این بازه می 30روز آبان ) 30ه دروس مربوط تا قبل از نمر

 آموختگيتاریخ دانش سال/دورهنیم

 بهمن 30 اول

 تیر 31 دوم

 شهریور 31 تابستان
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بهمن به  30چه پس از این تاریخ اعالم شود شهریور و چنان 31آموختگی آنان اعالم شود تاریخ دانش

 آموختگی منظور خواهد شد.عنوان تاریخ دانش

روس زمان ثبت نمره د بر اساس  14ماده  1-14د آموختگی دانشجویان بنتاریخ دانش -2تبصره

 .گرددتعیین میمعرفی به استاد 
 

 

 

وسسات صدور گواهی فراغت از تحصیل تحت هر عنوان در هر بازه زمانی توسط مراکز، م -38ماده 

ش قانونی های مربوط به گواهی فراغت از تحصیل فاقد ارزو واحدهای استانی ممنوع بوده و کاربرگ

 باشد.میو اداری 

 شود. اصل مدرک آموختگی توسط واحد استانی صادر میگواهینامه موقت دانش -39ماده 

 .شودآموختگی توسط دانشگاه تهیه و صادر میدانش

دفترچه  درج عنوان رشته، مرکز و وابستگی در گواهینامه موقت صرفاً بر اساس مصوبات -1تبصره 

 پذیرش سال ورود دانشجو خواهد بود.

یان الزم است تعهد خدمتی و مبلغ بدهی دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجو -2 تبصره

کلیف توزارت علوم، در متن گواهینامه موقت درج گردد. بدیهی است قبل از مشخص شدن و تعیین 

واهینامه گهای دانشجویی )تسویه حساب نقدی و یا صدور دفترچه( از ارایه چگونگی بازپرداخت وام

 بنای مآموختگان بر بایست خودداری گردد. اعتبار گواهینامه این دانشآموختگی مینشموقت دا

 دد.گرسررسید تاریخ آخرین قسط دفترچه یا سررسید تاریخ اتمام زمان تعهد خدمتی تمدید می

نوط به آموختگان دارای بدهی یا تعهد خدمتی متحویل ریزنمرات و دانشنامه به دانش -3تبصره 

 بود. یه حساب از صندوق رفاه دانشجویان یا ارایه گواهی اتمام تعهد خدمتی خواهدارایه تسو

 شود.آموختگی دانشجوی مهمان توسط مرکز مبدأ تهیه میگواهینامه موقت دانش -4تبصره

 ودائم توسط مرکز مقصد آموختگی دانشجوی مهماندر صورت تأیید کارنامه و دانش -5تبصره

بیق ی، مرکز مبدأ نسبت به تهیه مدرک اقدام نموده و نیازی به تطیکسان بودن گرایش تحصیل

 باشد.واحدهای درسی نمی

 .گرددآموختگی دانشجوی انتقالی توسط مرکز مقصد صادر میگواهینامه موقت دانش -6تبصره

سبت به مراکز، موسسات و واحدهای استانی موظفند بصورت فوری و خارج از زمانبندی، ن -7تبصره

ر تحصیلی شدگان مقاطع باالتآموختگی و صدور گواهینامه موقت برای پذیرفتهرآیند دانشبررسی ف

 اقدام نمایند .

سال تحصیلی دانشجویان نسبت به تکمیل مراکز آموزشی موظفند در طول آخرین نیم -8تبصره 

آموختگی اقدام و به محض درج نمره آخرین درس دانشجو )حداکثر ظرف مدت دو پرونده دانش

 هفته( نسبت به ارسال پرونده به واحد استانی اقدام نمایند. 
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مراکز فاقد رئیس موظف به ارسال پرونده به موسسه آموزشی متبوع بوده و موسسات  -9تبصره 

آموزشی نیز موظفند حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به بررسی و امضاء اول گواهینامه موقت اقدام 

 نمایند. 

هینامه تانی موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به بررسی و صدور گواواحدهای اس -10تبصره 

 موقت اقدام نمایند.

میزان  های صندوق رفاه دانشجویان، بایستی فرم اعالمدر صورت دریافت وام از کمک -11تبصره 

 بدهی در پرونده ضمیمه و مبلغ وام در گواهینامه موقت درج گردد.

نی بوده آموختگان بر عهده مراکز آموزش و واحدهای استانده دانشحفظ و نگهداری پرو -12تبصره 

های ارسالی مدارک و واحدهای استانی ملزم به تهیه آرشیو الکترونیکی از فایل ارسالی مراکز یا پرونده

 باشند.صادره می

 آموختگان مراکزآموختگی یا دانشصدور ریزنمرات جهت دانشجویان در شرف دانش -13تبصره 

 باشد.شده به تشخیص واحد استانی بر عهده مراکز آموزش معین منتخب یا واحد استانی می منحل

از   زمان از طول دوره تحصیل اعمهر درصورت احراز جعلی بودن مدارک یا مستندات در  -13-1

از صدور  پذیرش، طول دوره تحصیل یا بعد از اتمام دوره، پذیرش ملغی، از ادامه تحصیل محروم و

یه تحصیلی ه ریزنمرات، گواهینامه موقت یا دانشنامه خودداری و درصورت صدور مدرک و تاییدهرگون

 شود.احتمالی صادره، ابطال می

 باشد.می های صادره صرفاً توسط واحد استانی طبق دستورالعمل ارسالیتحویل دانشنامه -14تبصره 

 به اخذ تاییدیه تحصیلی و سال اول تحصیلی نسبتمراکز آموزش موظفند در نیم -15تبصره 

 ریزنمرات مقطع قبل اقدام نمایند.

ا رعایت قوانین با ارسال تصویر گواهینامه موقت یا دانشنامه ب "صدور تائیدیه تحصیلی صرفا -40ماده 

صادره  و مقررات از سوی واحدهای استانی و سازمان مرکزی قابل اقدام بوده و تائیدیه تحصیلی

 گردد.ه به مرجع درخواست کننده ارسال میاز مرجع صادر "مستقیما

آموخته مقطع کاربردی که دانش -شدگان دانشگاه جامع علمیتاییدیه تحصیلی پذیرفته -تبصره 

شنامه به انضمام باشند صرفاً پس از صدور گواهینامه موقت/ دانکاردانی، کارشناسی این دانشگاه نیز می

ورت پذیرفته ابین دو مرکز آموزشی مطابق الگوی اعالمی صتصویر برابر اصل آن از طریق مکاتبه فی م

 گردد.و رونوشت تاییدیه تحصیلی صادره به واحد استانی مربوطه ارسال می

صدور و امضاء گواهینامه موقت، ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی به منزله بررسی دقیق و  -41ماده 

وزشی اعم از صحت سرفصل دروس، سوابق های آمتطبیق و تائید رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل

وظیفه، مدرک مقطع تحصیلی قبل و تائیدیه آن، فهرست تحصیلی، سوابق هویتی، وضعیت نظام

سازمان سنجش، رفع مغایرت، مجوزهای حاصله از شوراهای بررسی موارد خاص یا آموزشی، انضباطی، 
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نیاز، نیاز و هموق رفاه، رعایت پیشنقل و انتقاالت، نمرات ثبت شده، بررسی تعهد خدمتی، وام صند

آموختگی، بروزرسانی و وضعیت مالی، ثبت نام مرکز و رشته براساس دفترچه پذیرش، تاریخ دانش

 باشد.اعمال تغییرات در سامانه آموزشی دانشگاه و غیره می

های رهودنامه آموزشی آیینبر اساس نظام آموزشی مهارت و فناوری و  برای مجموعهاین  -42ماده 

ماره ش کاردانی و کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تحصیلی 

ماده 42شورای آموزشی دانشگاه با 03/07/1397در جلسه  مورخ تهیه و  01/03/97مورخ  43069/2

ریزی مهابه تایید دفتر برن 29/05/99مورخ  96257تحت نامه شماره مورخ  و  مطرح تبصره  151و 

ل سال برای دانشجویان ورودی نیمسال اوآموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و 

وافقت مبرای دانشجویان ورودی ماقبل در صورت  االجراست.و پس از آن الزم 1399-1400تحصیلی 

توان از می شورای آموزشی دانشگاه و یا منوط به اینکه خللی در روند تحصیل دانشجو ایجاد ننماید

 برداری نمود.مفاد این مجموعه از زمان ابالغ بهره

 باشد.مفاد این مجموعه اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه میضمنا مرجع تفسیر 

 


