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))باسمه تعالی((

)آموزشی دوره هاي کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوستهنامه یینشیوه نامه اجرایی آ

مقدمه
تحقیقات و فناوري ریزي آموزشی وزارت علوم، نامه شوراي عالی برنامهآیین3ماده 12و 8، 2به استناد بندهاي 

:می شودبه اجرا گذاشته تدوین وزیرنامه آیین)، 28/7/93(مصوب
:1ماده * 

هدف 
نامه تنظیم امور آموزش دانشگاهی براي تربیت نیروي انسانی متعهد، متخصص و متناسب با نیازهاي هدف از تدوین این آیین

هايها و موسسات آموزش عالی کشور و استفاده بهینه از ظرفیتهاي آموزشی دانشگاهجامعه و ایجاد هماهنگی در فعالیت
موجود در جهت ارتقاي سطح کیفی آموزش دانشجویان است. 

:2ماده *
تعاریف

وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.1
هاي آموزش عالی و پژوهشی (اعم از دولتی و غیردولتی) است که ها و مؤسسهدانشگاه: منظور هر یک از دانشگاه.2

هاي کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ز دورهداراي مجوز تأسیس از مراجع ذیربط بوده و مجري هر یک ا
پیوسته هستند.  

هایی آموزش رایگان: منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی بدون پرداخت هزینه در دانشگاه.3
کنند.است که از بودجه عمومی دولت استفاده می

ضوابط معین پذیرفته شده، ثبت نام کرده و مشغول برابرهاي آموزش عالی دانشجو: فردي است که در یکی از دوره.4
به تحصیل است. 

هاي آموزشی دانشگاه شرکت اي از آموزش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیتحضوري: منظور شیوه.5
کند.می

نیست. هاي آموزشی الزامی اي از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در فعالیتغیرحضوري: منظور شیوه.6
اي از آموزش است که بخشی از آن به صورت حضوري و بخشی از آن به صورت حضوري: منظور شیوهنیمه.7

شود.غیرحضوري انجام می
شود تا راهنماي آموزشی: عضو هیئت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوي دانشگاه انتخاب می.8

آموختگی باشد.دانشراهنماي تحصیلی دانشجو از تاریخ ورود تا 
کند و اي از دروس هر رشته تحصیلی است که هدف مشخصی را دنبال میبرنامه درسی: منظور مجموعه به هم پیوسته.9

برنامه آن توسط شوراي عالی به تصویب رسیده است.
ساعت، 32ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 16واحد درسی: مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظري .10

ساعت 120ساعت و کارآموزي 64عرصهساعت، کارآموزي و کارورزي یا کار در 48کارگاهی یا عملیات میدانی 
شود. اجرا مییا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب در طول یک نیمسال تحصیلی

درس جبرانی: درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن براي رفع کمبود و یا مهارت دانشجو در آغاز .11
یا طی دوره تحصیلی مربوط ضروري است. 
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هاي علمی است که به لحاظ موضوع کامالً مشخص است و از رشته تحصیلی: یکی از شعب فرعی از گروه.12
انجامد. ی دیگر متمایز بوده  وحداقل به یک کارآیی مشخص میهاي علمموضوعات گروه

گرایش تحصیلی: هریک از شعب یک رشته تحصیلی که ناظر بر تخصص آن باشد، که اختالف دروس در دو گرایش .13
درصد کل واحدها بیشتر باشد. 30درصد کل واحدهاي رشته کمتر و از 7از یک رشته نباید از 

آموختگانی است که شود و شامل دانشوره تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز میدوره کاردانی پیوسته: د.14
واحد درسی طبق برنامه درسی 68بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و حداقل با گذراندن 

شود.میمنتهیمصوب رشته تحصیلی به دریافت مدرك کاردانی 
آموختگانی است که شود و شامل دانشوره تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز میدوره کاردانی ناپیوسته: د.15

واحد درسی طبق برنامه درسی 68با گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و حداقل با گذراندن 
شود.میمنتهی مصوب رشته تحصیلی به دریافت مدرك کاردانی 

واحد 130شود و حداقل با گذراندن تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز میدوره کارشناسی پیوسته: دوره.16
شود.میمنتهیدرسی  طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرك کارشناسی 

شود و حداقل با دوره کارشناسی ناپیوسته: دوره تحصیلی است که پس از دوره کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) آغاز می.17
شود.میی منتهیحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرك کارشناسوا68گذراندن 

که با توجه به موادآزمونی هاي مختلف تحصیلی در دوره متوسطه استگروه آزمایشی: مجموعه رشته.18
شود. بندي میدسته،مشترك

داراي تخصص مشترك در ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادي عضو هیئت علمی گروه آموزشی: بنیادي.19
شود.در دانشگاه تشکیل می،اندازي آن رشته تحصیلی یک رشته علمی است که با ایجاد و راه

باشد که در حوزه معاونت ستگذاري بخشی دانشگاه میاشوراي آموزشی: یکی از شوراهاي تخصصی اولین سطح سی.20
ریزي به ستگذاري و برنامهاو نسبت به سیشودآموزشی و تحصیالت تکمیلی به ریاست معاون آموزشی تشکیل می

نماید. منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی در بخش مربوط و ارائه به شوراي دانشگاه و هیأت رئیسه اقدام می
نامه را به گروه آموزشی یا کمیته منتخب تفویض کند. تواند اختیارات مشخص شده در این آیینشوراي آموزشی می

گواهی یا ،و برابر ضوابط معینهسانداي تحصیلی را با موفقیت به پایان رهفردي است که یکی از دورهآموخته: دانش.21
کرده باشد.مدرك تحصیلی مربوط را دریافت 

هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است. 16نیمسال تحصیلی: هر نیمسال تحصیلی شامل .22
هفته امتحانات پایانی است.هفته آموزش و یک 6دوره تابستان: شامل .23

:3ماده *
عمومی و اختصاصی ورود به دوره شرایط

. داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی  برابر مصوبات وزارت3-1
. احراز توانمندي علمی مطابق مصوبات وزارت3-2
:4ماده*

نحوه اجراي دوره 
شود.انجام میو به زبان فارسیآموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدي

ریزي آموزشی را منحصراً براي : دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب شوراي عالی برنامه1تبصره
دانشجویان خارجی در صورتی که به حدنصاب الزم براي تشکیل کالس برسد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به زبان 

انگلیسی ارائه نماید. 
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:5ماده*
اي که در آن وزارت را براي دورهی ریزي آموزشبرنامهعالی هاي آموزشی و درسی مصوب شورايدانشگاه موظف است برنامه

با مجوز شوراي گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا نماید. 
روس پایه و عمومی به جز : دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد از واحدهاي درسی هر دوره را با اولویت د1تبصره

دروس مجموعه معارف اسالمی و فارسی عمومی به صورت الکترونیکی(مجازي) با تأکید بر محتواي الکترونیکی و رعایت 
استانداردهاي مصوب وزارت ارائه نماید.  

:6ماده *
شته تحصیلی دانشجو را به دانشگاه موظف است براي هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش، یکی از مدرسان مرتبط با ر

عنوان راهنماي آموزشی تعیین و اعالم کند. 
:7ماده*

حداکثر واحد مجاز انتخابی در.کندواحد درسی انتخاب20و حداکثر 12حداقل الزم استدر هر نیمسال تحصیلی دانشجو
است.درسی واحد 6تابستان دوره

 در در این صورت دانشجو با تأیید گروه آموزشی باشد، 17دانشجویی در یک نیمسال حداقل میانگین نمراتاگر : 1تبصره
را اخذ نماید. درسیواحد24تا تواند حداکثر نیمسال تحصیلی بعد می

داشته باشد، به شرطی که باقی واحد درسی 24آموختگی حداکثر براي دانشآخر در نیمسال چنانچه دانشجو : 2بصرهت
اخذ نماید.درسیواحد24تا تواندباشد، می10میانگین کل وي باالي 

 تواند میبا تأیید گروه آموزشی ، آموخته شوددانشواحد درسی 8حداکثر با گذراندن که دانشجو : در شرایط خاص 3تبصره
.نمایداخذبا معرفی به استاد احدهاي مذکور را در دوره تابستان و

1و در صورت دارا بودن شرایط تبصره کنداین ماده استفاده 3و 2تواند از مفاد تبصره : دانشجو همزمان نمی4تبصره
واحد درس در تابستان با معرفی به استاد خواهد بود .6همین ماده مجاز به اخذ 

 و تایید تشخیص گروه آموزشیبه نیمسال، هر : در صورتی که واحدهاي انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان 5تبصره
در این صورت واحد درسی برسد، 12به کمتر از خارج از اراده دانشجوبنا به دالیل موجه و شوراي آموزشی دانشکده

در مشروط شدن یا ممتاز شدن اما شود، در سنوات تحصیلی وي محسوب مینیمسال به عنوان یک نیمسال کامل این
شد مشروط نیست و اگر 12دانشجو کمتر از نیمسال عبارت دیگر در شرایط مذکور، اگر میانگینبه (.تأثیر استبیدانشجو

واحد (در اختیار 12در ضمن مقرر گردید لیست دانشجویان داراي زیر )شود.باالتر شد ممتاز محسوب نمیو 17
حذف نیمسال داره کل آموزش جهت دانشجو)پس از تایید شوراي آموزشی دانشکده تا دو هفته پس از حذف و اضافه به ا

ارسال گردد.در سیستم آموزشی 
:8ماده *

با تأیید گروه ، دو درس نظري داشته باشدآموختگی حداکثربراي دانشدر آخرین نیمسال تحصیلیدر صورتی که دانشجو 
آموزشی و با رعایت سقف واحدهاي آن نیمسال می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان 

در آزمون هماهنگ معرفی به استاد که در تقویم آموزشی دانشگاه مشخص شده است اخذ و با موفقیت بگذراند.
 به دروسی تعلق می گیرد که در نیمسال آخر سال تحصیلی دانشجوارائه نگردیده : درس یا دروس معرفی به استاد 1تبصره

و یا اینکه در آن درس نمره دانشجو قادر به اخذ آن درس در نیمسال آخر نشده باشددرسی با شد و یا به دلیل تداخل 
.مردودي کسب کرده باشد

 صورت معرفی به استاد ممنوع می باشد .ه به ژ: ارائه دروس عملی ،کارآموزي ،کارورزي و پرو2تبصره
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اما دوره عملی درس نکرده باشدنظري را اخذ ولی نمره قبولی کسب -: چنانچه دانشجویی قبالً یک درس عملی3تبصره
اخذ استادتواند با رعایت مفاد این ماده، بخش نظري آن درس را به صورت معرفی به گذرانده باشد، میبا موفقیت فوق را 

.نماید
 در نیمسال آخر خود (چه نیمسال اول یا نیمسال مشروط باشدچنانچه دانشجو در نیمسال ماقبل آخر:4تبصره

.واحد انتخاب نماید24سقف تابا معرفی به استاد می تواندمجموعادوم+تابستان) 
آخر خود می تواند در نیمسال)16.99-12( معدل بین چنانچه دانشجو درنیمسال ماقبل آخرمشروط نباشد: 5تبصره

.انتخاب نمایدواحد 24تا سقف (نیمسال اول) مجموعا با معرفی به استاد 
 آخر خود می تواند در نیمسال)16.99-12( معدل بین چنانچه دانشجو درنیمسال ماقبل آخرمشروط نباشد: 6تبصره

.واحد انتخاب نماید8واحد و در دوره تابستان و معرفی به استاد مجموعاٌ تا سقف 20تا سقف (نیمسال دوم) 
 می تواند به باال)17(معدل داراي معدل الف باشددانشجوي ممتاز شود و چنانچه دانشجو در نیمسال ماقبل آخر :7تبصره

.واحد انتخاب نماید30واحد ا معرفی به استادمجموعا ب)(نیمسال اول یا نیمسال دوم+تابستاننیمسال آخر خود در 
 در صورت مردودي در معرفی به استاد دانشجو موظف است آن درس یا دروس را در نیمسال بعد انتخاب واحد 8تبصره :

.نماید 
 در صورت عدم مراجعه دانشجو در آزمون هماهنگ معرفی به استاد دانشجو موظف است پس از اخذ یک نیمسال :9تبصره

در آزمون هماهنگ )شهریه مصوبه هیات امناي دانشگاهدر سنوات غیر مجاز با پرداخت (و مرخصی تحصیلی اجباري
)به شرط عدم مشکل نظام وظیفه براي آقایان(بعدي معرفی به استاد شرکت نماید . 

 ها نسبت به دانشکدهروز از تاریخ برگزاري آزمون معرفی به استاد مسئولین آموزش10: مقرر شد پس از 10تبصره
پیگیري نمرات دانشجویان اقدام نمایند .

 استاد ممنوع می باشد . ه: اخذ دروس اختیاري (آزاد) تحت عنوان معرفی ب11تبصره
:9ماده *

طبق برنامه درسی هر درس،خر)أنیاز (تقدم وتبا رعایت پیشو هر رشته دروس هر دورهتمامیچگونگی و ترتیب ارائه 
است. آموزشی گروه مصوب بر عهده 

 نیمسال یادر(با موافقت گروه آموزشی)مردود شود می تواندبار 2را پیش نیازي: چنانچه دانشجویی درس1تبصره
نیاز نماید . اخذ و با درس بعدي هم را در صورت ارائه درس آنيبعدهاينیمسال

معاف استاین ماده: دانشجودرآخرین نیمسال تحصیلی، از رعایت مقررات مربوط به 2تبصره.
:10ماده *

نمره دروس وباشدواحد می6حداکثردوره کارشناسی ناپیوستهص گروه آموزشی صرفاً برايیبا تشخاحدهاي جبرانی تعداد و
شود. میننیمسال و کل محاسبه میانگینجبرانی در 

آموختگان دوره کاردانی پیوسته (فاقد مدرك پیش دانشگاهی) که معدل کل آنها : دانشگاه اختیار دارد براي دانش1تبصره
اند حداکثر در رشته غیرمرتبط (به تشخیص گروه آموزشی) پذیرفته شدهکه است و در دوره کارشناسی ناپیوسته 14زیر 
شود. میانگین نیمسال و کل محاسبه نمینمره این دروس در نمایدواحد درسی جبرانی ارائه 20

:11ماده *
(مطابق راي دیوان عدالت اداري پذیر است. امکانصرفاً یکبارتحصیلیرشته و مقطعدانشجو در هر آموزش رایگان براي هر

رایگان اولین بار از آموزش رایگان در یک مقطع استفاده کند به شرطی که تعهد آموزش 2یک شخص می تواند 1395در سال 
رشته خود را تسویه نماید).
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:12ماده *
نیمسال براي 4باالي (تحصیلی مجازسنوات فاقد هاي دولتی، در صورتی که دانشجوي مشمول آموزش رایگان در دانشگاه

جهت انتخاب واحد در نیمسال باشد نیمسال براي مقطع کارشناسی پیوسته )8باالي (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ) و اطعمق
باشد.وبه هیأت امناي دانشگاه میموظف به پرداخت هزینه مربوط طبق مصهاي بعدي 

:13ماده *
شود، که منتهی به مدرك تحصیلی میمجازي )_(فراگیر هاي غیرحضوري تواند در دورهنامه میدانشجوي مشمول این آیین

.(به شرط عدم مشکل نظام وظیفه براي آقایان)تحصیل کندمطابق مصوبات مربوط به صورت همزمان 
: تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهاي درخشان بر اساس مصوبات شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت 1تبصره

شود.انجام می

:14ماده *
اعالم و ثبت نمره، تاریخ گیري درباره چگونگی و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري دروس، ریزي و تصمیمبرنامه

شود. مصوب شوراي آموزشی دانشگاه انجام میتقویم آموزشی تجدیدنظر و غیره طبق
 حداکثر می تواند: دانشجو در مقطع حذف و اضافه که در تقویم آموزشی قید شده است (هفته دوم هر نیمسال )1تبصره

مشمول حذف و اضافه نمی شود ).(تغییر گروه درس درس را اضافه نماید2درس را حذف و 2
 دانشجو موظف است انتخاب واحد نهایی خود را در هر نیمسال به تایید استاد راهنماي آموزشی رسانده و 2تبصره :

قطعی نماید.
 می باشد در آموزشی: آموزش دانشکده موظف است واحد انتخابی مازاد دانشجویان را که برخالف آیین نامه3تبصره

حذفبررسی وآموزش به منظوراداره کل اسفند ماه به 15آبان و در نیمسال دوم حداکثر تا 15نیمسال اول حداکثر تا 
اعالم نماید.نهایی

:15ماده *
هاي کارشناسی هاي کاردانی (اعم از پیوسته وناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته دو سال و در دورهمدت مجاز تحصیل در دوره

پیوسته چهار سال است. 
هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر حداکثر یک نیمسال براي دورهانشگاه اختیار دارد در شرایط خاصد: 1تبصره

ضمنا ،افزایش دهدو تبصره آن 12با رعایت ماده مدت مجاز تحصیل را،براي دوره کارشناسی پیوستهدو نیمسال 
(حتی با اخذ معرفی دانشجو در صورتی که در نیمسال دوم سال تحصیلی با گذراندن واحد هاي باقی مانده در ترم تابستان 

کمیسیون موارد خاص ندارد و در غیر حکم نیازي به در صورت داشتن شرایط فوقفارغ التحصیل می گردد)به استاد
و بازگشت به تحصیل آن منوط به اخذ د از ادامه تحصیل محروم گردآموخته ندانشجو در این مدت دانشاینصورت چنانچه 

مجوز از کمیسیون موارد خاص  دانشگاه می باشد.

:16ماده *
بر اساس حضور و فعالیت در کالس، انجام تکالیف توسط مدرس آن درس وارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس

.شودو به صورت عددي از صفر تا بیست محاسبه میشودمیانجام و نتایج امتحانات 
 س نظري الزامی است.وبراي درکتبیآزمون: برگزاري 1تبصره
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در عرصه و دروسی که در برنامه درسی و کارورزي، عملیات صحرایی، کار تمرین دبیري نمرات دروس : 2تبصره
د، در صورتی که به تشخیص مدرس و تأیید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک شومصوب با پروژه ارائه می

.شودنیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می
 روز از تاریخ 7ف مدت : مدرس هر درس موظف است گزارش نمره ارزیابی نهایی درس دانشجویان را ظر3تبصره

اعالم نماید.یآموزشسامانه برگزاري امتحان پایان نیمسال آن درس از طریق 
 روز از تاریخ اعالم نمره، 3تواند ظرف مدت : دانشجویی که به نمره ارزیابی درس اعتراض داشته باشد، می4تبصره

درس نیز موظف است پیش از پایان مهلت ثبت اعالم کند. مدرسسامانه آموزشی تقاضاي تجدید نظر خود را از طریق 
نمرات، به اعتراضات دانشجویان رسیدگی و اشتباهات احتمالی را بر طرف و نمره قطعی را اعالم نماید .

 نامه هستند مدت اجراي پروژه به شرح ذیل است:هایی که داراي درس با عنوان پروژه یا پایاندر رشته:5تبصره
فرصت دارند، براي تحویل پروژه نیمسالهمانفقط تا پایاننماینددرس پروژه را اخذ میاولنیمسالدانشجویانی که در -1

پروژه نمره این درس صفر منظور می گردد و دانشجو موظف به اخذ مجدد درس (با پرداخت شهریه) یهادر صورت عدم ار
باشد.در اولین نیمسال بعد و اتمام آن تا پایان همان نیمسال می

شوند فقط تا نمایند و تا پایان همان نیمسال موفق به اتمام آن نمیدانشجویانی که درس پروژه را در نیمسال دوم اخذ می-2
شهریور ماه) مهلت اتمام پروژه را خواهند داشت. در صورت عدم ارائه نمره تا پایان شهریورماه، 31پایان نیمسال تابستان (

گردد و دانشجو موظف خواهد بود درس را در نیمسال بعد مجدداً انتخاب نمودهر مینمره دانشجو در آن درس صفر منظو
کسب نماید. راو تا پایان همان نیمسال نمره قبولی(با پرداخت شهریه)

:17ماده *
.هاي حضوري الزامی استحضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره

 کند، نمره آن یا درجلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبتدرسیجلسات16/3اگر دانشجو در درسی بیش از : 1تبصره
توسط شوراي آموزشی یا کمیسیون بودن غیبتتشخیص موجهدانشجو و کتبی درخواست درس صفر و در صورت

شود. درس حذف میآن نمرهپزشکی 
 پس از تایید کتبی دانشجوبا درخواستیک نیمسال تحصیلیدانشجودردروسیحذف تمام،در شرایط خاص: 2تبصره

ودر ) با احتساب در سنوات تحصیلی (قبل از شروع امتحانات نهایی مدیر امور آموزشی دانشگاه تا تأیید دانشکده و سپس 
می پذیر امکانفقط با راي کمیسیون موارد خاص یا کمیسیون پزشکی )بدون احتساب در سنوات(حذف نیمسال خصوص 

)مشغول به تحصیل ودرهمان نیمسالن (فقط براي دانشجویاباشد .
 به مدت یک نیمسال و فقطدوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوستهبراي17ماده 2فاده از تسهیالت تبصره : است3تبصره

. احتساب در سنوات ) مقدور می باشددو نیمسال ( با به مدت براي دوره هاي کارشناسی پیوسته
همان تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان ياضطرارعدم غیبت کالسی در شرایط در صورتتواند دانشجو می: 4تبصره

نیمسال، صرفاً یک درس نظري را با تأیید گروه آموزشی حذف کند به شرط آنکه تعداد واحدهاي باقیمانده دانشجو کمتر از 
واحد نشود.12

:18ماده *
.می باشد10حداقل نمره قبولی در هر درس 

درس یا ،هاي بعديچه در نیمسالیک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانهر نیمسال در که در یدانشجوی:1تبصره
ضمن ثبت و،دانشجوتحصیلی مردودي قبلی در ریزنمرات هايتمام نمرهیا بگذراند، نمره نمره قبولیرا با مذکور روسد

و صرفا خواهد بودبی تاثیردر محاسبه میانگین کل دوره ي مردوديهاماند اما این نمرهباقی میتاثیر در میانگین نیمسال
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(در ضمن غیبت کالسی و امتحانی مشمول این تبصره نیز .بودآخرین نمره قبولی در آن درس مالك محاسبه میانگین کل دوره خواهد
)دمی باش

 در صورت تغییر در سرفصل دروس رشته دانشجویان در حال تحصیل و تغییر ارزش واحدي برخی دروس در :2تبصره
این دسته از دروس اعمال این ماده نیز براي 1صورت موافقت گروه آموزشی مبنی بر یکسان بودن محتواي درس تبصره 

.خواهد شد
 اختیاري دیگر یتخصصواخذ نمره قبولی در دروسرشتهاختیاريتخصصی : در صورت نمره مردودي در دروس 3تبصره

این ماده اعمال نخواهد شد . 1، تبصره 
یافت ) در0.25مردودي (نمره ،سهیالت این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطیت: 4تبصره

.خواهد بودمقدورکمیته انضباطی فقط با مجوزمردودي مذکورشود وحذف نمرهکنند، نمیمی

:19ماده *
ر وددشودر آن نیمسال مشروط تلقی میدانشجو باشد12هر نیمسال تحصیلی کمتر از دانشجو درنمرات میانگینچنانچه 

(به جز فارغ التحصیالن )واحد درسی انتخاب کند14واند تا تنیمسال بعد حداکثر می

 14در صورت داشتن مشروطی نیمسال ماقبل آخر از رعایت حداکثر ) مقطعی(بین : دانشجوي حائز شرایط کاردانی 1تبصره
در همچنینومی باشد با معرفی به استادواحد درسی20حداکثرواحد در نیمسال آخر معاف بوده و مجاز به انتخاب 

واحد با معرفی به استاد اخذ نماید .24عدم مشروطی نیمسال ماقبل آخر می تواند تا سقف صورت 
نیمسال اعم 3نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 2: چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته2تبصره

شود.از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، ازتحصیل محروم می

:20ماده *
یک نیمسال و در دوره کارشناسی ،ناپیوستهدر دوره کاردانی و کارشناسی با رعایت سنوات مجاز تحصیل تواند دانشجو می

. کنداستفاده (با احتساب در سنوات) با تایید نهایی مدیر امور آموزشی  دانشگاه نیمسال از مرخصی تحصیلیحداکثر دوپیوسته 
 است.تحصیلینیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنواتدو،مدت مجاز مرخصی زایمان: 1تبصره
و یا کمیسیون پزشکی مرخصی پزشکی، در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و شوراي آموزشیمدت مجاز: 2تبصره

نیمسال  تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی استحداکثر دو، دانشگاه
 حداکثر تا کاري همسر یا والدین ویا ولی قانونیبررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند مأموریت: 3تبصره (

آموزشی دانشگاه است. تیار شوراي خدر ا،دونیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز
 مجموع ازحداکثربه مدت دو نیمسالدانشگاه یا کمیسیون پزشکیتواند با تشخیص شوراي آموزشیجو میدانش: 4تبصره

مند شود. بهره20ماده هاي تبصرهمندرج در بدون احتساب در سنواتهاي مرخصی
 تا یک نیمسال در دوره مجموعا مرخصی با احتساب در سنوات و حذف نیمسال با احتساب در سنوات استفاده از :5تبصره

.کارشناسی پیوسته امکان پذیر استهاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و تا دو نیمسال در مقطع

:21ماده *
شود.انصراف از تحصیل محسوب می،تحصیلیدانشجو در هر نیمسال نکردن نام ثبت

 31/6، 15/4، 15/11(می باشدآخرین نیمسال تحصیلی وي ،انصراف از تحصیل دانشجودرج : تاریخ1تبصره.(
 ثبت دبیر خانه فرم تسویه حساب ، تحصیل باشد تاریخ : در صورتیکه انصراف از تحصیل دانشجو در حین 2تبصره

خواهد بود .مالك درج تاریخ انصراف 
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نیمسال در اختیار مدیر دوبه مدت گیري در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل تصمیم: 3تبصره
تیار کمیسیون موارد خاص می باشد ضمناً در صورت استفاده قبلی از مرخصی هاي در اخآنامور آموزشی و بیش از 

.یسیون موارد خاص دانشگاه می باشدتصمیم گیري در این خصوص باکم20مندرج در ماده 
 ثبت بت نام قبل از پایان حذف و اضافهدر صورت عدم ثبت نام دانشجو در موعد مقرر و مراجعه جهت ث:4تبصره ،

و در مواردي که خارج از اراده دانشجو باشد با تشخیص معاونت واحد16تا سقف قطعینام و انتخاب واحد
واحد بالمانع می باشد.20تا سقف آموزشی دانشکده

 دانشجویان اخراجی در صورتی می توانند درخواست انصراف از تحصیل دهند که حداقل یک نیمسال پس :5تبصره
12اقل داراي میانگین معدل از اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص به تحصیل اشتغال داشته و در نیمسال مذکور حد

.باشند

:22ماده *
کده دانشاداره آموزش صورت کتبی بهبهشخصاً و ، باید درخواست انصراف خود را متقاضی انصراف ازتحصیلدانشجوي 

تقاضاي انصراف خود را پس و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست،بارتسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط براي یکمربوطه 
.می شودصادر وي صراف از تحصیل صورت، پس از انقضاي این مهلت حکم اندر غیر این،بگیرد

:23ماده *
تواند از یک داشتن شرایط زیر میگذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی وهاي کاردانی و کارشناسی پیوسته بادانشجوي دوره

گرایش دهد: رشته یا تغییر دانشگاهدر همان یش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلیرشته یا گرا
دانشگاهمورد تقاضاي دانشجو در و دوره یا گرایشالف) وجود رشته و 

تأیید نهایی مدیر امور آموزشی دانشگاهب) موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با
آن رشته آخرین فرد پذیرفته شده دراز نمره ذیربط یگروه آزمایشاکتسابی دانشجو در آزمون سراسري هاي) کمتر نبودن نمرهج

از طریق کارنامه محرمانهآموزش کشورسازمان سنجشبا تأیید در سال پذیرشو دانشگاهیا گرایش در 
د) امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده

تغییر رشته یا گرایش دهد.این مادهتواند با رعایت شرایط بار مییکبرايدر هر دوره تحصیلی صرفاً : دانشجو 1تبصره ،

:24ماده *
از شبانه به روزانه، از غیرحضوري به نیمه حضوري و ،از غیر دولتی به دولتی،هاي باالترهاي پایین به دورهاز دورهتغییر رشته 
در دوره هاي تکمیل ظرفیت و نیمه متمرکزو گرایشهمچنین تغییر رشته.نوع است ولی بر عکس آن مجاز استحضوري مم

.نیز ممنوع می باشد
هایی که پذیرش در آنها از باشد به رشته: تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وي در دوره از طریق بدون آزمون می1تبصره

طریق آزمون سراسري صورت گرفته باشد، ممنوع است.

:25ماده *
23تغییر رشته دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است، اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده در ماده 

پذیر است.امکان
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:26ماده *
و موسسات هاکاردانی و کارشناسی دانشگاهمقاطعنامه میهمانی و انتقال دانشجویان میهمانی و انتقال دانشجو مطابق آیین

انتقال متقاضیاندر خصوص (به شرط وجود دوره مورد تقاضاشودانجام میآموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب وزارت 
در سال پذیرش )دائم

 اراكبه دانشگاهدایمده پس از انتقالیواحد هاي درسی که دانشجو به عنوان میهمان در دانشگاه اراك گذران:1تبصره
میهمانی براي اتچنین مالك پذیرش نمرهممی باشد 10نمره حداقلدر کارنامه انتقالی وي ثبت و مالك پذیرش"عینا

می باشد . 10حداقلنیزدانشجویان دانشگاه اراك در دانشگاه هاي دیگر 
 یر دانشگاهها در طول : مسئولیت عدم رعایت آیین نامه آموزشی دانشگاه اراك توسط دانشجویان میهمان به سا2تبصره

تحصیل بر عهده شخص دانشجو بوده و پس ازاعالم نمرات توسط دانشگاه مقصد مطابق قوانین آموزشی دانشگاه اراك 
براي این دسته از دانشجویان عمل خواهد شد و در شرایط خاص در صورت عدم رعایت موازین آموزشی براي دروس 

ی در آموزش کل موزشی مربوطه قابل بررسآدانشکده و گروه هاي یهییدان به سایر دانشگاهها طبق تامدانشجوي میه
.دانشگاه خواهد بود

 نوع می باشد: انتقال یا انتقال توام با تغییر رشته براي دانشجویان دوره هاي نیمه متمرکز مم3تبصره.

: 27ماده 
هايدانشگاهکسب موافقت) و با 24،25،26، 23احراز شرایط (موضوع مواد در صورتبا تغییر رشته یا گرایش، انتقال توأم 

پذیر است.براي یک بار امکانفقطمبدأ و مقصد 

:28ماده *
یا گرایش جدید اشتراك از دانشجو قابل تطبیق و معادل سازي می باشدکه به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته دروسی 

دانشجو ثبت و يها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامهنمره آنمصوب) داشته باشد ومحتوایی (طبق برنامه درسی 
.ماندباقی می
  دانشجو ثبت در کارنامه": کلیه سوابق تحصیلی دانشجویان انتقالی به همان رشته در دانشگاه اراك عینا1تبصره

تایید گروه آموزشی ( با احتساب در میانگین نیمسال و کل ) زاپس به باال 10میگردد و دروس پذیرفته شده با نمره 
گردد .نیمسال دانشجو محاسبه مییانگینو دروس پذیرفته نشده فقط در م

 در کارنامه دانشجو "کلیه سوابق تحصیلی دانشجویان انتقال توام با تغییر رشته یا تغییر رشته داخلی عینا:2تبصره
(با احتساب در میانگین نیمسال و تایید گروه آموزشی پس ا زبه باال10و دروس پذیرفته شده با نمره ثبت میگردد

گردد ، ضمنا در صورت داشتن بیش از یک پذیرفته نشده فقط در میانگین نیمسال دانشجو محاسبه میکل) و دروس 
. حاظ می گرددلرشته جدیدفقط یک نیمسال مشروطی در ، نیمسال مشروطی در رشته قبلی

 در خصوص ثبت سوابق تحصیلی قبلی دانشجویان رشته هاي نیمه متمرکز مقرر شد فقط دروس مورد : 3تبصره
.ارنامه دانشجویان ذینفع درج گرددپذیرش در تطبیق بدون قید نیمسال تحصیلی در ک

رسمی غیرانتفاعی، پیام نور دانشگاههاياخراجی و فارغ التحصیل از،دانشجویان انصرافیدروس گذرانده :4بصره ت)
.زي قابل تطبیق و پذیرش نمی باشنددانشگاههاي مجاآزاد ، علمی و کاربردي ، فنی و حرفه اي و و فراگیر)

با نمره دولتیاز دانشگاههاي اخراجی و فارغ التحصیل ،دانشجویان انصرافیشده توسطذراندهگدروس:5تبصره
،ه  بیش از دو سال از زمان انصراف(به شرط آنکمی باشدقابل قبول مقطع کارشناسی پیوستهدر فقطو 10حداقل 

.)ارغ التحصیلی دانشجو نگذشته باشداخراج یا ف
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 اخراجی یا فارغ ،براي دانشجویان انصرافیواحد از دروس معادل سازي شده20تا 12: به ازاي هر 6تبصره
شود. ، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته میالتحصیل 

 می باشند.قابل معادل سازي یا بیشترفقط دروس با تعداد واحد مساوي:7تبصره

: 29ماده *
در پایان دوره است. 12هاي کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته داشتن میانگین کل حداقل آموختگی براي دورهمالك دانش

یک باشد تنها12درسی آن دوره کمتر از پس از گذراندن تمام واحدهاي دانشجویینمرات چنانچه میانگین کل :1تبصره
20شود تا با اخذ مجدد حداکثر وي فرصت داده میبا مجوز مدیر امور آموزشی دانشگاه به(در سنوات مجاز) نیمسال 

، میانگین کل دروس اخذ )99/11تا 10(نمرات گذرانده باشد12از از درسهایی که با نمره کمتر واحد)20تا 1(واحد
و مدرك تحصیلی دوره را دریافت کند در غیر این صورت (به جز کاردانی بین مقطعی)برساند12شده خود را به حداقل 

.شوداز تحصیل محروم می
 ذرانده به ایشان تعلق تعداد واحد گنرسد فقط گواهی 12: در صورتی که معدل کل دانشجو در هر حالتی به 2تبصره

.خواهد گرفت
 دانشجوي محروم از تحصیل ( به دلیل داشتن مشروطی منجر به اولین اخراجی در نیمسال آخر) در صورت فارغ 3تبصره :

کمیسیون ) و عدم نیاز به ترمیم معدل می تواند بدون اخذ مجوز نیمسال تابستان و معرفی به استادالتحصیلی (حتی با داشتن 
دریافت نماید.12گین کل نخود را به شرط کسب حداقل میاموارد خاص مدرك تحصیلی

:30ماده *
10واحد درسی (شامل حداکثر 68در صورتی که دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته حداقل 

یا باالتر 12واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وي 
و در صورت کسري واحد و نیاز به اخذ معرفی مان رشته را دریافت کندتواند مدرك دوره کاردانی هدر این صورت میباشد، 

در غیر این صورت  به دانشجوي به استادمی تواند درخواست خود را جهت طرح به شوراي آموزشی دانشگاه تسلیم نماید . 
فقط گواهی مبنی بر تعداد مذکور و همچنین به دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد. 
دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهاي مورد نیاز در : در صورتی که دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل 1تبصره

مالك سنجش مدرك یا باالتر گذرانده است،12گذرانده باشد، دروسی که دانشجو با نمره با نمره قبولی دوره کاردانی را 
از کارنامه دانشجو حذف 12گیرد. در چنین مواردي فقط دروس مازاد بر دوره کاردانی با نمره کمتر از کاردانی قرارمی

اولویت حذف با واحد هاي عمومی حذفدر خصوص مقرر گردید به منظور ارتقاء معدل دانشجویان "ضمناگرددمی
دانشجو و احراز نشدن شرایط جدید در کارنامه از قبیل مشروطی جدید و ...)(درصورت درخواستباشد نمرات پایین تر 

 حذف نمی گردد.و....مانند آشنایی با دفاع مقدس آزاد _: در محاسبه کاردانی بین مقطعی دروس اختیاري2تبصره
 صدور مدرك کاردانی حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی در آن رشته یا مجري بودن 3تبصره :

شود. دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام می
 زیر مجموعه دانشکده فنی ومهندسی و در سایر دانشکده هاي داراي رشته هاي مهندسی (دررشته هاي مهندسی:4تبصره(

، ضمنا در خصوص فارغ حذف می گرددکلمه مهندسی از عنوان رشتهی بین مقطعی می گردد که منجر به کاردان
.ان کاردان فنی شیمی درج خواهد شدالتحصیالن رشته مهندسی شیمی در مدرك فارغ التحصیلی آنان عنو
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:31اده م*
تیرماه و 15بهمن ماه و در نیمسال دوم 15براي فارغ التحصیالن در دانشگاه اراك در نیمسال اول آموختگیتاریخ دانش

.شهریور ماه ثبت میگردد31ابستان در ت

:32ماده*
شوراي و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن بر عهده آموزشینامهآیینشیوه نامه اجرایی مسئولیت حسن اجراي این

می باشد.دانشگاهدانشگاه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی آموزشی 

:33ماده*
مصوب شوراي عالی برنامه ریزي شیوه نامه  اجرایی آیین نامه دوره هاي کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته )این 

جلسه دویستمین درتبصره70وماده33یک مقدمه ودر )24/12/1393مورخ 244759/2به شماره آموزشی وزارت(
در روزانه و شبانه دانشجویانکلیه رسید و براي تصویبمورد بازنگري ودانشگاه اراك3/10/96مورخ شوراي آموزشی 

اجراي برخی مفاد شیوه نامه مذکور براي دانشجویان ماقبل در ًضمنا،االجرا استالزمخ تصویبیحال تحصیل از تار
اختیار مدیر امور آموزشی دانشگاه می باشد .


