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 ساختار تشكيالتي شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص
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، 5/9/1387مصوب جلسات سيزدهم چهاردهم، نوزدهم و بيست و يك مورخ 
شوراي آموزشي و كميسيون موارد   7/12/87 و 19/11/87، 13/9/1387

 خاص دانشگاه
 :مقدمه

 كـاربردي در سـطح كـشور، تعـدد و           – به گسترش روز افزون آمـوزش هـاي علمـي            با توجه 
 كاربردي، لزوم ارتقاء سـطح كيفـي ارايـه          –پراكندگي جغرافيايي موسسات و مراكز آموزش علمي        

 .خدمات آموزشي بيش از پيش احساس مي شود
ردي بـراي    كارب –موزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه جامع علمي         در اين راستا شوراي آ    

افزايش دقت و سرعت تصميم گيريهاي مربوط به اجراي مفاد آيـين نامـه آموزشـي و بـه منظـور                     
دسترسي آسان و شفاف مراكز، مدرسان و دانشجويان به ضوابط خدمات و تصميمات اتخـاذ شـده،       

سيون موارد خاص در واحـدهاي اسـتاني در         شوراي آموزشي و كمي   اقدام به تشكيل    
 در  ي استانداردها و شرايط الزم باشند و شوراي آموزشي مركز         استانهايي كه دارا  

هدف از تشكيل اين شوراها ايجاد يـك  . همه موسسات و مراكز تحت نظارت دانشگاه  نموده است 
ساختار هدف مند، سازمان يافته، گسترده و جامع با وظايف و اختيارات مشخص شـده بـه منظـور                   

 .بالغي مي باشداجرايي نمودن آيين نامه ها و مصوبات ا
             اميــد اســت اجرايــي شــدن ايــن ســاختار، نهادينــه تــر شــدن ارايــه خــدمات آموزشــي نظــام 

موزش، متشكل از آيـين نامـه هـا، مـصوبات مراجـع             آ كاربردي با استفاده از كتاب قانون        –علمي  
د و واحدهاي   مختلف ذيربط و مصوبات شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص را به ارمغان بياور             

 كاربردي ياري   –استاني و مراكز آموزشي تحت پوشش را در رسيدن به اهداف متعالي نظام علمي               
 ترسيم گرافيكي اين روند نما را با توجه به ارتباط سازماني آن ها نشان مـي دهـد                   )1شكل  . نمايد

 . كه وظايف و تركيب هر يك توضيح داده مي شود
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  كاربردي – آموزش علمي  شوراي آموزشي مركز)1
 كاربردي تشكيل مي گردد تا با رعايت مفاد آيين          –شوراي آموزشي مركز در مراكز آموزش علمي        

، مصوبات  )پودماني(انينامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي، آيين نامه آموزشي دوره كارد           
متبوع و مراجع ذي صالح      كاربردي، ابالغيه هاي ارسالي از سوي وزارت         –شوراي آموزشي علمي    

تركيب اعضا، وظايف و اختيـارات ايـن شـورا بـه     . به وضعيت تحصيلي دانشجويان رسيدگي نمايند 
 .شرح زير خواهد بود

 
 اعضاء) 1-1

 : كاربردي عبارتند از–اعضا شوراي آموزشي مركز آموزش علمي 
 )رييس شورا(رييس مركز  )1
 )دبير شورا(مدير امور آموزشي و پژوهشي مركز  )2
در مراكز داراي پست مربـوط ابـالغ شـده توسـط معاونـت              (مدير امور دانشجويي و فرهنگي       )3

 )آموزشي دانشگاه
  كاربردي–دو نفر مدرس علمي  )4
 مديران گروه حسب مورد/ مدير  )5

وزشـي و كميـسيون مـوارد خـاص         آموزشي مركز، توسـط ريـيس شـوراي آم        شوراي  حكم رييس   
خواهد شد و حكم اعضا را رييس شوراي آموزشي مركز          صادر  ) رييس واحد استاني دانشگاه   (استاني

 .صادر مي كند
 

 وظايف و اختيارات) 2-1
تصميم گيري در خصوص موارد مشخص شده زير از آيين نامه هاي آموزشي ترمي و پودماني بـه                  

 كاربردي بوده و اين شورا موظف است با هماهنگي شـوراي            –عهده شوراي آموزشي مركز علمي      
 :ون موارد خاص استان ذي ربط، نسبت به انجام امور اقدام نمايدآموزشي و كميسي

 
 :موارد مربوط به آيين نامه آموزشي ترمي) الف

 ]1[  مرجع 3ثبت نام با تاخير با رعايت ماده  -
 مرجـع  11 مـاده  4 و 3، 2ايه با رعايت تبصره هاي حداكثر واحدهاي قابل ارو به استاد    معرفي -

]1 [ 
 ]1[  مرجع 16 و ماده 15، ماده 14 ماده 1بصره غيبت دانشجو با رعايت ت -
ــاده   - ــا رعايــت م ــا نيمــسال ب             شــوراي آموزشــي 2و مــصوبه ] 1[  مرجــع 19حــذف درس ي

 ]3[  كاربردي مرجع –علمي 
 ]3[  كاربردي مرجع – شوراي آموزشي علمي 3امتحان مجدد با رعايت مصوبه  -
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       شـوراي آموزشـي    4و مـصوبه    ] 4[  مرجـع   1مشروط شدن دانشجو با رعايت توامـان ابالغيـه           -
 ]3[  كاربردي مرجع –علمي 

 5 اتو مصوب ] 4[  مرجع   5و  3   هاي  ، ابالغيه  ]1[   مرجع   63 و   31معادل سازي با رعايت ماده       -
 ]3[  كاربردي مرجع –شوراي آموزشي  علمي  7 و6،

 ]1[  مرجع 34مرخصي تحصيلي با رعايت تبصره ماده  -
 ]1[  مرجع 35ت تبصره ماده ترك تحصيل با رعاي -
 ]3[ع كاربردي مرج–موزشي علمي شوراي آ8 و مصوبه ] 1[  مرجع 40 انتقال با رعايت ماده -
 ]1[  مرجع 46پذيرش واحدهاي دانشجوي انتقالي با رعايت ماده  -
 ]4[ مرجع  2 و 1 و الحاقيه هاي ]1[  مرجع 52 و 51، 50، 49مهمان شدن با رعايت ماده  -
 ]1[  مرجع 58حدها براي دانشجويان تغيير رشته اي با رعايت ماده معادل سازي وا -
 

 :موارد مربوط به آيين نامه آموزشي پودماني) ب
 ]3[  كاربردي مرجع – شوراي آموزشي علمي 9 نام نويسي با تاخير با رعايت مصوبه -
 ]3[  كاربردي مرجع – شوراي آموزشي علمي 10 معرفي به استاد با رعايت مصوبه -
شوراي آموزشي علمي    12 و11 ات، مصوب ]2[   مرجع   15 انتقال، مهمان و مرخصي با رعايت ماده         -
 ]3[  كاربردي مرجع –
 كاربردي مرجـع  – شوراي آموزشي علمي 6مصوبه و ]1[ مرجع   63رعايت ماده  معادل سازي با    -
 ]3[ 

 ]3[  كاربردي مرجع – شوراي آموزشي علمي 3امتحان مجدد با رعايت مصوبه  -
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  شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص استاني)2
 كـاربردي شـوراي آموزشـي و كميـسيون          –در هر واحد استاني واجد شرايط دانشگاه جامع علمي          

موارد خاص استاني تشكيل مي گردد تا در حيطه وظايف و اختيارات داده شده در اين ابالغيه و بـا             
شي دوره هاي كارداني و كارشناسي، آيين نامه آموزشـي دوره كـارداني             رعايت مفاد آيين نامه آموز    

 كـاربردي و ابالغيـه هـاي ارسـالي از سـوي وزارت              –، مصوبات شوراي آموزشي علمي      )پودماني(
متبوع، آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آمـوزش عـالي بـه                  

تركيب اعضا، وظايف و اختيارات اين شورا به شـرح          . ايندوضعيت تحصيلي دانشجويان رسيدگي نم    
 :زير است

 
 اعضاء) 1-2
 

 :اعضاي شواري آموزشي و كميسيون موارد خاص استاني عبارتند از
و كميـسيون   آموزشـي    يريـيس شـورا   ( كاربردي   –رييس واحد استاني دانشگاه جامع علمي        )1

 )موارد خاص
 )و كميسيون موارد خاص آموزشي يدبير شورا(كارشناس خدمات آموزشي  )2
 كارشناس نظارت و ارزيابي واحد استاني دانشگاه )3
 كارشناس امور دانشجويي و فرهنگي واحد استاني دانشگاه )4
  كاربردي– نفر مدرس علمي 2 )5
  كاربردي – نفر از روساي موسسات و مراكز آموزشي علمي 1  )6
 

ن حـق راي در جلـسه       در صورت نياز از افراد متخصص و مطلع، مدرسين، روساي مراكز بـدو             
 .توسط رييس شورا دعوت بعمل آيد

موزشـي و كميـسيون   رييس شـوراي آ   نائب  س واحد استاني، توسط     حكم اعضا به پيشنهاد رئي     •
 .دانشگاه صادر مي گردد) معاون نظارت و سنجش(موارد خاص 

 
 :وظايف و اختيارات شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص استاني) 2-2
 

صوص موارد مشخص شده زير از آيين نامه هاي آموزشي ترمي و پودماني بـه               تصميم گيري در خ   
شـورا موظـف اسـت بـا        عهده شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص واحد استاني بـوده و ايـن               

 :موزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه، نسبت به انجام امور اقدام نمايدهماهنگي شوراي آ
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 :ط به آيين نامه آموزشي ترميموارد مربو) الف
  و ]4[   مرجـع    2و ابالغيـه    ] 1[   مرجـع    55تغيير رشته و انتقال توام با تغيير رشته با رعايت مـاده              -
 ]3[  كاربردي مرجع –شوراي آموزشي علمي  18و 17 ، 13،14 همصوب    
 
ــدادي دروس در نظــام آموزشــي ديگــر بارعايــت مــصوبه    - ــدن تع  شــوراي آموزشــي 15گذران

 ]3[  كاربردي مرجع –   علمي 
 
 موارد مربوط به آيين نامه آموزشي پودماني) ب
             شـوراي آموزشـي     18و   16و مـصوبه    ] 4[   مرجـع    2 انتقال توام با تغيير رشته با رعايت ابالغيـه           -

 ]3[  كاربردي مرجع –علمي 
 ]3[ بردي مرجع  كار– شوراي اموزشي علمي 17 و 16 تغيير رشته با رعايت مصوبه -
ــدادي دروس در نظــام آموزشــي ديگــر بارعايــت مــصوبه    - ــدن تع  شــوراي آموزشــي              15گذران

 ]3[  كاربردي مرجع –علمي 
 
 
موارد مربوط به آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ها و             ) ج

 )ترمي و پودماني(موسسات آموزش عالي 
 
 ]5[  در ارتباط با افزايش سنوات مرجع 2از ماده ) 3-الف(بند  -
 ]5[  در ارتباط با بازگشت مجدد به تحصيل مرجع 2از ماده ) 4-الف (بند  -
 ]5[  در ارتباط با مرخصي مرجع 2از ماده ) 5-الف(بند  -

عالوه بر وظايف مصرح شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص واحـد اسـتاني              
 :وظايف ديگر اين شورا عبارتند از

 رت بر حسن اجراي وظايف شوراي آموزشي مراكز تحت پوششنظا -
 مراكز و اخذ تصميم مقتضيرسيدگي به اعتراضات در مورد مصوبات شوراي آموزشي  -
معاونـت  / موزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه        مقتضي در مواردي كه توسط شوراي آ       اقدام -

 .نظارت و سنجش دانشگاه ارجاع مي گردد
 وارد واصله از شوراي آموزشي مراكزبررسي و رسيدگي به م -
 
 

 :شوراي موقت آموزشي و كميسيون موارد خاص استان تهران) 1تبصره 
تركيب موقت شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص استان تهران با وظـايف و اختيـارات سـاير           
استان ها به صورت زير تشكيل مي گردد و به محض تشكيل واحد اسـتاني تهـران، ايـن تركيـب                    

 .نحل و شورا همانند بقيه استان ها وظايف آن را انجام خواهد دادم
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 :اعضا شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص موقت استان تهران به شرح زير است
 
 )و كميسيون موارد خاص آموزشي يرئيس شورا(مديركل خدمات آموزشي  -1
 )و كميسيون موارد خاص ي آموزشيدبير شورا (كارشناس خدمات آموزشي  -2
 مديركل دفتر نظارت و ارزيابي -3
 مديركل امور دانش آموختگان -4
 مدير دانشجويي و فرهنگي -5
  كاربردي – نفر از روساي موسسات و مراكز آموزشي علمي 2 -6
  كاربردي – نفر مدرس علمي 2 -7

وزشي و كميـسيون  رئيس شوراي آمنائب آموزشي، توسط حكم اعضاء به پيشنهاد مديركل خدمات     
 . گرددميصادر ) معاون نظارت و سنجش دانشگاه( خاص دانشگاه موارد

 
  كاربردي جهاد دانشگاهي–موزشي موسسه آموزش علمي شوراي آ) 2تبصره 

 كاربردي جهاد دانشگاهي تشكيل مي گردد تا بـا توجـه بـه              –اين شورا در موسسه آموزش علمي       
 تحـصيلي   حدود وظايف و اختيارات تفويض شده از سوي شوراي آموزشي دانـشگاه، بـه وضـعيت               

 .تركيب اعضاء، وظايف و اختيارات اين شورا به شرح زير خواهد بود. دانشجويان رسيدگي نمايند
  كاربردي جهاد دانشگاهي–اعضاي شوراي آموزشي موسسه آموزش علمي 

 )رئيس شورا(رئيس موسسه  )1
 )دبير شورا(معاون آموزشي  )2
 مدير امور آموزشي )3
 مدير امور فارغ التحصيالن )4
 اي شعبات آموزشي جهاد دانشگاهي نفر از روس1 )5
  كاربردي– نفر از مدرسين علمي 2 )6
  

رئيس شوراي آموزشي و كميسيون موارد خـاص  نائب حكم رئيس شوراي آموزشي موسسه، توسط   
ـ            )معاون نظارت و سنجش   (دانشگاه   يس شـوراي آموزشـي      صادر خواهد شـد و حكـم اعـضاء را ري
 . صادر مي كند كاربردي جهاد دانشگاهي–آموزش علمي موسسه 

 
 وظايف و اختيارات

 –شـوراي آموزشـي علمـي     17و  13،14 و مـصوبه  ]1[  مرجـع  55 ماده رعايت  تغيير رشته با      )1
 )مختص دانشجويان نظام ترمي(]3[ كاربردي مرجع 

مخـتص  ( ]3[   كـاربردي مرجـع      –موزشـي علمـي     آ شوراي   17 و   16تغيير رشته با رعايت مصوبه      
 )نيدانشجويان نظام پودما

 



 ٨

اگر هر دو مركز مبدأ و مقصد از شعب جهاد دانـشگاهي باشـند ايـن      : انتقال توام با تغيير رشته     )2
 مرجع  2با رعايت ابالغيه    ) به استثناء مقصد تهران   (شورا در خصوص انتقال توام با تغيير رشته         

مـي         تـصميم گيـري       ]3[   كـاربردي مرجـع      –موزشي علمي   آشوراي   18و مصوبه   ] 4] 
 .در غير اين صورت اتخاذ تصميم بر عهده واحد استاني مقصد مي باشد. يدنما

ــد     )3 ــاس بن ــر اس ــز ب ــي مراك ــوراي آموزش ــايف ش ــارات و وظ ــعب  1-2اختي ــه ش ــراي هم               ب
ضمناً رسيدگي به اعتراضات در مـورد مـصوبات شـوراي           . جهاد دانشگاهي نيز معتبر مي باشد     

تضي بر عهـده شـوراي آموزشـي و كميـسيون مـوارد خـاص               آموزشي مراكز و اخذ تصميم مق     
 .استاني مي باشد

 
 

  :نكات مهم ) 3
 

تصميمات اتخاذ شده در شوراي آموزشي و كمسيون موارد خاص دانشگاه توسط دبير شـورا و    ) الف
 .يس شورا به مراجع ذيربط ابالغ مي گردديدر استان ها و مراكز توسط ر

 بـه دبيرخانـه     اسـتاني شي و كميسيون موارد خاص واحد       الزم است صورتجلسات شوراي آموز    ) ب
 .ارسال گردد) اداره كل خدمات آموزشي(شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه 

موزشي و كميسيون مـوارد     آالزم است صورتجلسات شوراي آموزشي مراكز به دبيرخانه شوراي          ) ج
 .خاص استاني ارسال گردد

 عملكـرد  ماه يكبار گزارشـي از       6يسيون موارد خاص استاني، هر      شوراي آموزشي كم  الزم است   ) د
آموزشي مراكز تحت پوشش را به دبيرخانـه دانـشگاه ارسـال            شوراي  شورا با لحاظ نمودن عملكرد      

 .دارند
 
 :تذكر مهم ) 4

بـه  ] 5[   تصميم گيري در موارد مندرج در آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص مرجـع                
 اضطراري و انتقال به تهران در هـر دو نظـام ترمـي و پودمـاني فقـط در اختيـار                      ويژه تغيير رشته  

بخـش  » ج  « به جز موارد مندرج در بنـد        است  شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه        
 .استكه به شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص استاني واگذار شده ) 2-2(



 ٩

 
 :مراجع) 5

 : فوق به شرح ذيل مي باشندمراجع مورد استفاده در متون

  شـوراي عـالي  339 آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب جلسه           ]1[  مرجع  

 1 پيوست – 1376برنامه ريزي ارديبهشت ماه                   

 ي گـسترش   شـورا  520مـصوب جلـسه     ) پودمـاني ( آيين نامه آموزشي دوره كـارداني        ]2[  مرجع  

 2 پيوست – 1382 آموزش عالي اسفند ماه                  

 87 الـي  81 كاربردي در سال هـاي  –موزشي دانشگاه جامع علمي     آ مصوبات شوراي    ]3[  مرجع  

 3 پيوست –                  

  ابالغيه ها، اصالحيه ها و بخشنامه هاي ارسالي از سـوي وزارت علـوم، تحقيقـات و                 ]4[  مرجع  

 4 پيوست –...  عالي برنامه ريزي و سازمان سنجش آموزش كشور و  فناوري، شوراي              

  آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي              ]5[  مرجع  

 5  پيوست –                
 

 
 

 
 



                

 1 پيوست   

 

 جمهوري اسالمي ايران      

 آموزش عاليوزارت فرهنگ و 

 شورايعالي برنامه ريزي

 

 

 آيين نامه آموزشي

 دوره هاي كارداني و كارشناسي
 

  شوراي عالي برنامه ريزي339مصوب جلسه 

 

 

 

 1376ارديبهشت ماه 
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 :مـقـدمـه 

 ســال از اجــراي آيــين نامــه آموزشــي دوره هــاي كــارداني وكارشناســي مــصوب 6بــيش از 
و ايـن مـدت، فرصـت       . مـي گـذرد   ) 101نـشريه   ( شوراي عالي برنامه ريـزي       1369اسفندماه  

 .كافي بود تا نقاط ضعف و قوت آن بررسي و مورد توجه قرار گيرد

ها وريت يافت، تا با استفاده از نظرات دانشگاه       براين اساس كميسيون تدوين آيين نامه ها مأم       
ين آموزشـي دانـشگاهها، آيـين نامـه مزبـور را            ن معـاو  اًوكارشناسان مسايل آموزشي خـصوص    

ايـن  . بررسي نموده برخي از مواد را اصالح وتجديد نظـر و اشـكاالت آن را برطـرف نمايـد                 
شوراي عالي برنامـه    كار صورت گرفت و آيين نامه جديد تدوين و جهت تصويب نهايي به              

 خـود آن را     339 الـي    316طـي جلـسات     نيـز   ريزي پيشنهاد شد و شوراي عالي برنامه ريـزي          
ب نهايي رسانيد كه بـصورت مـتن پيوسـت          ي به تصو  339بررسي و اصالح و سپس در جلسه        

 .جهت اجرا ابالغ مي شود

ي در  اين آيين نامه، مجموعه ضوابط و مقـررات آموزشـي مـصوب حـاكم بـر آمـوزش عـال                   
مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته است كه با هدف ايجـاد همـاهنگي            

 .در فعاليتهاي آموزشي دانشگاهها و به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي تدوين يافته است

لكن آنچه در نيل به اين هدفها اهميت بسيار دارد، نحوه اجـرا و بكـار بـستن دقيـق ضـوابطي                      
والن وو ايـن مقـصود فقـط بـا همـاهنگي مـس      . ن نامه، پيش بينـي شـده اسـت      است كه در آيي   

 .اجرايي ودانشگاهها، و همكاري استادان ودانشجويان متعهد حاصل خواهد شد

بااميد تحقق اين همكاري وهماهنگي وتوجيه وتبيين اين موضوع، تذكر چند نكتـه ضـروري        
 .به نظر مي رسد

آنجا كه ساكت است تصميم گيري      . ول اكتفا شده است   در اين آيين نامه، تنها به ذكر اص       ـ  1
برعهده شوراي آموزشي دانشگاه مربوط است لكن تغيير اصول و يا تفسيري مغاير بـا اصـول    

يون ت مـشاهده شـود رفـع آن برعهـده كميـس           اآيين نامه، مجاز نيست واگـر ابهـامي در عبـار          
 .تدوين آيين نامه هاي شوراي عالي برنامه ريزي است



 ١١

سـسات آمـوزش عـالي اعـم از         و و م  دانـشگاهها ليت اجراي اين آيـين نامـه برعهـده          ـ مسؤو 2
 و ديگــر انــواع هــادانــشگاهها، مجتمــع هــاي دانــشگاهي، مركــز آمــوزش عــالي، دانــشكده  

 وزارت بهداشت،    و   واحدهاي آموزش عالي وابسته و تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالي          
 .درمان و آموزش پزشكي است

بـه رعايـت و اجـراي ايـن          زميي، اساتيد راهنما، مدرسان و دانـشجويان، ملـ        ـ مسؤوالن اجرا  3
هر عملي كه خالف اين آيين نامه در جايي صورت گيـرد از درجـه اعتبـار    .  هستندآيين نامه 

 .ساقط است و آن عمل به هيچ وجه در جاي ديگر قابل استناد نخواهد بود

صيل با مواد اين آيين نامه آشـنا سـازند و           ـ الزم است دانشگاهها، دانشجويان را از آغاز تح        4
به هنگام نامنويسي در نخستين نيمسال تحصيلي و ابتداي هر سال تحـصيلي، اهـم مـواد آن را       

 .در اختيار دانشجويان قرار دهند

تعيين اسـتاد راهنمـا، دانـشجويان را درانتخـاب واحـدهاي درسـي و                دانشگاهها موظفند با  ـ  5
و ترتيبي برقـرار سـازند كـه انتخـاب درس           . يين نامه ياري دهند   آشنايي كامل با اصول اين آ     

و استادان راهنما موظف باشـند هـر   . دانشجويان با مشورت و تاييد استاد راهنما صورت گيرد  
نكته اي را كه در بهبود وضع تحصيلي و كشف ذوق علمي دانشجويان مؤثر اسـت بـه آنـان                    

 .يادآوري نمايند

د نهايت دقت و توجـه را در تـصحيح اوراق امتحـاني دانـشجويان           دانشگاهها باي و  استادان  ـ  6
مبذول دارنـد و در مهلـت مقـرر در آيـين نامـه، نمـرات نهـايي امتحانـات دانـشجويان را بـه                         

چه بي توجهي به اين مهم، بخش قابل توجهي از آيين نامه آموزشي             . آموزش تحويل نمايند  
 .انشجويان خواهد شد  موجب تضييع حقوق دً  را معطل گذاشته احتماال

والن آموزشـي آگاهنـد در برنامـه هـاي آموزشـي مـصوب       وچنانچه استادان محترم و مـس ـ  7
شوراي عالي برنامه ريزي، ريـز مـواد و محتـواي بـسياري از دروس پايـه و بعـضي از دروس          
اصلي براي چندين رشته يا گرايش تحصيلي هـم خـانواده از يـك يـا چنـد گـروه آموزشـي               

 كه براي تمام رشته هاي فني و مهندسي، رياضي،          2 و   1ل محتواي رياضي    مث..مشترك است 
يوتر و آمار يكسان است، الزم است مسؤوالن آموزشي دانـشگاهها بـا مـشورت               پفيزك، كام 

بخش كامپيوتر به اين دروس مشترك كد واحد اختـصاص دهنـد و دانـشجويان را بـه طـور                    
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موزشي به نحو بهتـر، بيـشتر و بـه طـور بهينـه              مساوي دركالسها تقسيم نمايند تا از امكانات آ       
 .استفاده شود

كليه دانشگاهها ملزم به اجراي دقيق و كامل برنامه هاي آموزشـي مـصوب شـوراي عـالي       ـ  8
د و هيچ تغييري در عنوانها، تعداد و محتـواي دروس و تغييـر در دروس           نبرنامه ريزي مي باش   
 داشـته   ي آموزشي در اين گونه موارد  نظـر        چنانچه استادان و گروههاي   . پيشنياز مجاز نيست  

 .باشند، مي توانند نظر خود را در اين زمينه به شوراي عالي برنامه ريزي پيشنهاد نمايند

ـ درحاليكه نياز كشور بـه نيـروي انـساني متخـصص و آزمـوده بـسيار زيـاد ولـي امكانـات                       9
كانـات آموزشـي   آموزش عالي در كشور محدود است، برعهـده دانـشگاهها اسـت كـه از ام           

حداكثر استفاده را به عمل آورند تا بياري خداوند متعال در آينده شاهد شكوفايي فرهنگ و      
 .رشد كيفي آموزش عالي در سطح كشور اسالمي خود باشيم

تـصويب و ابـالغ ايـن آيـين نامـه            در پايان وزارت فرهنگ وآموزش عالي اميدوار اسـت بـا          
با اين اميـد نظـرات      .  مقررات آموزشي برطرف شود    بسياري از مشكالت دانشگاهها از لحاظ     

مجريان، استادان و دست اندركاران آموزش عالي درخصوص نتايج حاصـل از اجـراي ايـن                
 .آيين نامه، مي تواند در جريان تجديد نظرهاي بعدي، مورد استفاده و استناد قرار گيرد

 

 دكتر سيدمحمدرضا هاشمي گلپايگاني

 عالي برنامه ريزي و رئيس شورايالي وزير فرهنگ و آموزش ع
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 تعاريف

 .در اين آيين نامه تعاريف زير پذيرفته شده است

 : ـ دانشگاه1

به همه دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي اعم از آموزشي و پژوهشي، روزانـه و شـبانه                
 .گفته مي شود »   دانشگاه  «دولتي و غيردولتي، 

  

 :ـ دانشكده2

ماننـد  . انـشگاه اسـت كـه در رده خاصـي از علـوم فعاليـت دارد               دانشكده واحـدي از يـك د      
 . آندانشكده علوم، دانشكده برق، دانشكده الهيات و نظاير

 :ـ گروه آموزشي 3

گروه آموزشي واحدي از يك دانشكده يا يك دانشگاه است، كه در يك رشـته خـاص يـا                   
 .المي و نظاير آنمانند گروه رياضي، گروه معارف اس. ند رشته متجانس فعاليت داردچ

 :ـ گروه برنامه ريزي 4

منظور از گروه برنامه ريزي يكي از گروههاي نه گانه شوراي عالي برنامه ريزي است كه در        
 .وزارت فرهنگ وآموزش عالي استقرار دارند

 :ـ گروه آزمايشي 5

منظور از گروه آزمايشي يكي از گروههاي آزمايـشي سـازمان سـنجش آمـوزش كـشور در                  
ت سراســري دانــشگاهها اســت، كــه داوطلبــان را برحــسب رشــته هــاي انتخــابي بــه   امتحانــا

  .گروههاي خاص تقسيم مي كند
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 :دوره ـ 6

منظور از دوره در نظام آموزش عالي، مدت زماني است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و در                 
ماننـد دوره   . يك رشته خـاص تحـصيل مـي كنـد و در آن رشـته فـارغ التحـصيل مـي شـود                      

 ...كارداني، دوره كارشناسي و 

 :ـ اداره آموزش 7

است كه همـه امـور       يا دانشگاه در يك دانشكده    اداري   يك واحد    ،آموزش  اره  دامنظور از   
 انجـام امتحانـات و جمـع      ،بوط به دانشجويان از قبيـل نامنويـسي، انتخـاب واحـد           آموزشي مر 

 .برعهده داردرا آوري نمرات و اعالم نتايج 

 :استادـ 8

در دانـشگاه بـر     را   عملـي    نظـري يـا     هر عضو هيأت علمي كه مسؤوليت تـدريس دروس          
  .ستاد ناميده مي شودا دعهده دار

 :ـ رشته 9

علوم پزشكي، علوم انـساني، علـوم پايـه،         (رشته يكي از شعب فرعي از گروههاي علمي         
اسـت كـه از لحـاظ       )  كـاربردي  -فني و مهندسي، كشاورزي، هنر، تربيت معلم و علمي          

 مشخص و از ديگر موضوعات متمـايز بـوده و حـداقل بـه يـك كـارآيي           موضوع كامالً 
 درصـد كـل     30دروس مـشترك در دو رشـته متفـاوت، نبايـد از             . مشخص مـي انجامـد    

  .واحدها در هر دو رشته تجاوز كند
 

 :ـ گرايش 10

اخـتالف  . ه مي شود يدهريك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايش نام            
 30 درصـد كـل واحـدهاي رشـته كمتـر و از        7رايش از يك رشـته نبايـد از         دروس در دو گ   

 .درصد كل واحدها بيشتر باشد
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  شرايط ورود و نامنويسي-فصل اول

 شرايط ورود

، كارشناسـي   )پيوسـته و ناپيوسـته    (هاي كارداني، كارشناسي     شرايط ورود در دوره   : 1ماده  
سـازي، دندانپزشـكي و دامپزشـكي،       ارشد پيوسته و دوره هاي دكتري عمومي پزشكي، دارو        

 :اعم از دوره هاي روزانه و شبانه به شرح زير است 

ـ مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقـررات جـاري كـشور و داشـتن شـرايط عمـومي                      1
 .ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي

يـا خـارج كـشور، مـورد تأييـد وزارت           داشـتن گواهينامـه پايـان دوره متوسـطه از داخـل              ـ2
يـا برابـر آن بـراي آموزشـهاي         ) باتوجه به نظام جديد آمـوزش متوسـطه       (آموزش و پرورش    

ا داشــتن گواهينامــه دوره يــو ) مطــابق مــصوبات شــوراي عــالي انقــالب فرهنگــي(حــوزوي 
 ييـد وزارت فرهنـگ و     ا كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد به ت       هكارداني براي ورود به دور    

 .آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد

 .ـ پذيرفته شدن در آزمون ورودي3

 قانون آموزش رايگان يـا پرداخـت شـهريه مطـابق        و بطاسپردن تعهد خدمت براساس ضو     ـ4
 .تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي شود

 

 نامنويسي 

ون ورودي، موظفند در مهلت هايي كه توسط دانشگاه اعـالم            پذيرفته شدگان آزم    :2ماده  
عـدم مراجعـه بـراي نامنويـسي در         . مي شود، براي نامنويسي و انتخاب واحد مراجعـه نماينـد          

 .عالم نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شدانخستين نيمسال تحصيلي پس از 

كه دانشگاه اعـالم مـي كنـد، بـراي      دانشجو موظف است در هر نيمسال، در زماني     :3ماده  
عـدم مراجعـه دانـشجو بـراي        . ادامه تحصيل و انتخاب واحد بـه اداره آمـوزش مراجعـه كنـد             
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در .  موجه، در يك نيمسال، بمنزلـه انـصراف از تحـصيل اسـت             ذرنامنويسي بدون اطالع و ع    
ادامــه تحــصيل را در آن نيمــسال و  و يــا عــذر موجــه، حــق انتخــاب واحــد  صــورت تــأخير

 . نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شودآنولي .اردند

داليـل  ا  بـ ،  دانشجو موظف است عذر موجـه خـود را در خـودداري از نامنويـسي                 -تبصره  
مستند، به طور مكتوب در اولين مـاه بعـد از آغـاز هـر نيمـسال تحـصيلي، بـه اداره آمـوزش                        

 .اطالع دهد گاهدانش

 منع تحصيل همزمان 

هـر  در  و در يك زمان حق نامنويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و                دانشج: 4ماده  
در صورت تخلـف، از      .را نخواهد داشت   گرايش در يك يا چند دانشگاه     يك  رشته بيش از    

ادامه تحصيل در يكي از رشته هـاي انتخـابي بـه تـشخيص كميـسيون بررسـي مـوارد خـاص               
شـود و دانـشجو در ايـن حـال موظـف      وزارت محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعالم مي    

 اي تعيين شده به دانـشگاه      ه ينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه         هزاست كليه   
 .ذيربط بپردازد

 .، از شمول اين ماده مستثني هستند)ي درخشانهااستعداد(دانشجويان ممتاز : تبصره 

اي هـدايت اسـتعدادهاي     تعريف دانشجوي ممتاز، و ضوابط اجرايي اين تبصره، توسط شـور          
 .درخشان در آموزش عالي تعيين و ابالغ مي شود

  نظام آموزشي-فصل دوم 

 تعريف واحد درسي  

 . كشور مبتني بر نظام واحدي استآموزش در تمام دانشگاههاي:  5ماده 

در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شـود و قبـولي يـا                    
 .عدم قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است

 سـاعت، عملـي     16 ميـزان درسـي اسـت كـه مفـاد آن بـه صـورت نظـري                   ياهر واحد درس، مقدار     
ا يـ ( ساعت، كارآموزي و كـارورزي  48) ياعمليات ميداني ( كارگاهي    ساعت، 32) ياآزمايشگاهي(
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وطبـق برنامـه مـصوب      ) يا دوره تابستاني  ( ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي        64) كار در عرصه  
مـدت   ايي كـه داراي پـروژه هـستند        هـ  درمـورد رشـته   . شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شـود       

  .وط تعيين مي شودب  استاد مرتوسط، متناسب با واحد آن اجراي پروژه 

 سال تحصيلي 

 هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحـصيلي و عنـداللزوم يـك دوره تابـستاني         : 6ماده  
 . هفته آموزش است6 هفته و هر دوره تابستاني شامل 16يلي شامل صهر نيمسال تح است و

و مـدت آمـوزش محـسوب    تبصره ـ مدت امتحانات پاياني نيمسال يا پايان دوره تابستاني جز 
 .نمي شود

 حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي

تمام دانشگاهها موظفند برنامه هاي درسي مـصوب شـوراي عـالي برنامـه ريـزي را         :  7ماده  
 .اجرا نمايند

ترتيب دروس با رعايت پيشنيازها، روش تدريس، و جابه جا كردن ريز مواد و طرح مطالـب                 
 .تخاب منابع برعهده دانشگاهها استجديد در يك درس وان

 دروس انتخابي 

 دانشگاهها مي توانند در هـر رشـته بـه تـشخيص گـروه مربـوط تعـدادي از دروس          : 8ماده  
مشروط بر آنكـه    . مرتبط با رشته را تعيين و به عنوان دروس انتخابي به دانشجويان ارايه دهند             

 .تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نكند

 ساعات حل تمرين

 دانشگاهها مي توانند، در صورت لزوم، به تشخيص گروه آموزشي، درهر رشـته از  : 9ماده  
 10 سـاعت، دردوره هـاي كـارداني و كارشناسـي ناپيوسـته تـا                20دوره هاي كارشناسي، تـا      

 .فزايندساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته، در طول دوره بي
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 رسي و طول مدت تحصيل واحدهاي د-فصل سوم 

 تعداد واحدها

تعداد واحدهاي درسي الزم بـراي گذرانـدن هريـك از دوره هـاي تحـصيلي بـه                  : 10ماده  
 :شرح زير است

 .واحد 72 تا 68دوره هاي كارداني بين 

 . واحد135 تا 130: دوره هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته هاي فني و مهندسي 

 . واحد140 تا 130:  و مهندسي دوره هاي كارشناسي پيوسته فني

 . واحد70 تا 67: دوره هاي كارشناسي ناپيوسته 

 . واحد182 تا 172: دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته 

 واحـد   20 و حـداكثر     12هر دانشجو مي توانـد در هـر نيمـسال تحـصيلي حـداقل               : 11ماده  
 .درسي را انتخاب كند

 واحـد  12از رعايت شرط انتخـاب حـداقل         در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو       ـ1تبصره  
  .معاف است

 در صورتيكه دانشجو براي فراغـت ازتحـصيل تنهـا يـك درس باقيمانـده داشـته                  ـ2تبصره  
ييد استاد مربوط، مي تواند امتحان آن درس را در طـول نيمـسال از               او ت  باشد، با نظر دانشگاه   

 .نداطريق معرفي به استاد بگذر

 باشـد مـي توانـد    17 يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حـداقل   اگردانشجويي در  ـ3تبصره  
 . واحد درسي را انتخاب كند24درنيمسال بعد حداكثر تا  با نظر دانشگاه

 واحـد بـاقي داشـته       24 در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحـصيل حـداكثر             ـ4تبصره  
اي بـاقي مانـده را در       ، مي تواند تمامي واحـده      باشد، حتي اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه       

 .يك نيمسال انتخاب كند

  .است  واحد درسي 6ر ثحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكا تعداد وـ5تبصره 
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 دروس پيشنياز 

 آن دسته ازپذيرفته شـدگان آزمـون سراسـري ورودي دانـشگاهها در دوره هـاي                : 12ماده  
ه هـاي تحـصيلي كـه نمـره خـام           كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در همه رشت        

امتحــان آنهــا، در آزمــون ورودي، در يــك يــا چنــد درس، بــه تــشخيص شــوراي آموزشــي 
دروسـي را كـه     دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نيـاز رشـته               

عـالوه بـر دروس     ) پيشنياز دانشگاهي   (ند به عنوان دروس جبراني يا        ك آن دانشگاه تعيين مي   
 .درج در برنامه مصوب بگذرانندمن

ـ 1تبصره  ه، و زمـان تـدريس دروس   يـ  تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مـواد، نحـوه ارا   
 .پيشنياز دانشگاهي برعهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده است

 سـازمان سـنجش آمـوزش كـشور، موظـف اسـت پـس از اعـالم نتـايج آزمـون                      ـ2تبصره  
ان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مـواد امتحـاني در   ورودي، كارنامه پذيرفته شدگ  

 .اختيار دانشگاههاي ذي ربط قرار دهد

ه دروس پيشنياز دانـشگاهي و چگـونگي اجـراي آنهـا در دانـشگاهها، از هـر            ياراـ  3تبصره  
 .حيث، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است

ثبت و در ميانگين نمـرات پايـان نيمـسال و همچنـين در              نمره اين دروس در كارنامه دانشجو       
ميانگين كل نمرات دانشجو، محاسبه مي شود و در مشروطي، قبولي يا ردي دانشجو نيز تأثير        

 .دارد

 واحد از دروس پيـشنياز      8 به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل          ـ4تبصره  
 . افزوده مي شوددانشگاهي را گذارنده باشند، يك نيمسال تحصيلي

 طول دوره

 سـال  3 حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته     ـ13ماده  
در صـورتي كـه دانـشجو نتوانـد واحـدهاي           .  سال است  6و در دوره هاي كارشناسي پيوسته       
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       دوره را در حداكثر مـدت مجـاز تحـصيل بـا موفقيـت بگذرانـد از دانـشگاه مربـوط اخـراج                       
 .مي شود

  حضور و غياب-فصل چهارم 

 حضور در جلسات درس 

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبـت               : 14ماده  
جو در هر درس نبايد از       دانش

١۶
در غيـر اينـصورت     . مجموع ساعات آن درس تجـاوز كنـد       ٣

 .نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود

 در صورتيكه غيبت دانشجو در هر درس بيش از           ـ1تبصره  
١۶
باشـد ولـي غيبـت او موجـه      ٣

 واحـد در    12در اين حال رعايت حد نـصاب        . دتشخيص داده شود، آن درس حذف مي شو       
ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمـسال كامـل جـزو            . طول نيمسال براي وي الزامي نيست     

 .سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود

غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دليل حذف و اضافه يـا بـه هـر دليـل               ـ  2تبصره  
مد جزو ديگر مجاز نيست و در صورت پيشا

١۶
 .غيبت مجاز دانشجو محسوب مي شود٣

 غيبت در امتحان

 غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزلـه گـرفتن نمـره صـفر در امتحـان آن                     ـ15ماده  
 .درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد

س و در امتحـان برعهـده شـوراي          تـشخيص موجـه بـودن غيبـت در جلـسات در            ـ16ماده  
  .آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است
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  حذف و اضافه -فصل پنجم 

 كمتر از دو هفتـه، پـس        يل تحصيلي، فقط در مهلت     دانشجو مي تواند در هر نيمسا      ـ17ماده  
از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف         
يــا دو درس انتخــابي خــود را بــا دو درس ديگــر جابــه جــا نمايــد، مــشروط بــر آنكــه تعــداد 

 .مقرر تجاوز نكند واحدهاي انتخابي وي از حد

 هفته به پايان نيمـسال تحـصيلي مانـده،     5رار، دانشجو مي تواند تا      صورت اضط درـ  18ماده  
بوط حذف كنـد، مـشروط بـر    ييد گروه آموزشي مرافقط يكي از درسهاي نظري خود را با ت 

 غيبت دانشجو در آن درس بـيش از      آنكه اوالً 
١۶
، جمـوع سـاعات آن درس نباشـد و ثانيـاً    م٣

 . واحد كمتر نشود12ه وي از تعداد واحدهاي باقيماند

 حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال، تنها درصورتي مجـاز اسـت كـه                 ـ19ماده  
. ، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد          بنابه تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه    

 .در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد

  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو-شم فصل ش

 معيارهاي ارزيابي

 ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در كالس،              ـ20ماده  
نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيـرد و اسـتاد   بين انجام تكاليف درسي و نتايج امتحانات   

 .هردرس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است

 . برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است ـتبصره

 معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر            ـ21ماده  
 .درس به صورت عددي بين صفر تا بيست تعيين مي شود
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دانـشجويي كـه در هريـك از دروس         . است   10 حداقل نمره قبولي در هر درس        ـ22ماده  
با اين حال نمرات كليه دروس . امي مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است  الز

 . اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود

ـ   اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شد، به جاي آن درس مـي توانـد از   تبصره 
 .درس ديگري را انتخاب كند ه مصوب،جدول دروس انتخابي در برنام

 درس ناتمام

ـ 23ماده    نمـره تمـرين دبيـري، كـارآموزي و كـارورزي، عمليـات              ، در مـوارد اسـتثنايي       ـ
صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب، توأم بـا پـروژه ارائـه مـي                    

يـل آنهـا در طـول       ييد گروه آموزشي مربوط، تكم    ااد و ت  تشود، درصورتي كه به تشخيص اس     
نمـره ناتمـام بايـد حـداكثر تـا پايـان            . رددگ   ناتمام تلقي مي   ،يك نيمسال تحصيلي ميسرنباشد   

 .سال بعد به نمره قطعي تبديل گرددنيم

 اعالم نمرات

 روز پـس  10 استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حـداكثر ظـرف   ـ24ماده  
 .يا واحد مربوط تسليم نمايد  از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده

موظف است نمرات     اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذي ربط در هر دانشگاه             ـ25ماده  
ر تـا دو هفتـه پـس از برگـزاري آخـرين امتحـان هـر نيمـسال و بعـد از                       دانشجويان را حداكث  

 به آموزش كل دانـشگاه تـسليم        رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي،       
 .نمايد

 .غير قابل تغيير است  نمره پس از اعالم به آموزش كل دانشگاهتبصره ـ

 ميانگين نمرات

صيلي، ميانگين نمرات دانـشجو در آن نيمـسال و ميـانگين             در پايان هر نيمسال تح     ـ 26ماده  
در پايان دوره تحصيلي، ميـانگين كـل نمـرات دانـشجو،            و  كل نمرات او تا پايان آن نيمسال        

 .محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود
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 بـراي محاسـبه ميـانگين نمـرات، تعـداد واحـدهاي هـر درس در نمـره آن درس                     ـ 1تبصره  
 نمـره   هـا    حاصل ضرب ها در تمام دروسـي كـه دانـشجو بـراي آن              ضرب مي شود و مجموع    

 .بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي شود) اعم از ردي يا قبولي(گرفته است 

نمرات دروسي كـه  .  دوره تابستاني، به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شودـ 2تبصره  
يـانگين كـل دانـشجو محـسوب مـي          دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند، تنها در محاسبه م         

 واحد انتخاب مي كنـد،  12 كمتر از   اًبه همين نحو نمرات دانشجو، در نيمسالي كه الزام        . شود
 ميـانگين كـل او   درسـت نيـز ماننـد دروس تابـستاني        ا و كسر بودن واحدها خارج از اراده او       

محاسبه مي شود، ولـي آن نيمـسال جـزو حـداكثر مـدت مجـاز تحـصيل دانـشجو محـسوب                      
 .خواهد شد

 نامنويسي مشروط

 باشـد، در غيـر   12 ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از          ـ27ماده  
 .اين صورت، نامنويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود

ـ ت  ن دانـشجو را هـر بـار بـه وي، كتبـاً     موظف است موضوع مشروط بـود   هر دانشگاهبصره 
بـا ايـن وصـف قـصور در         . و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد          . اطالع دهد 

و يا اظهار بي اطالعي دانشجو از ايـن امـر، مـانعي در اجـراي                 اخطار به وي از طرف دانشگاه     
 .مقررات نخواهد بود

 دانشجويي كه به صورت مـشروط نامنويـسي مـي كنـد، جـز در آخـرين نيمـسال             ـ28 ماده
 . واحد درسي در آن نيمسال را ندارد14تحصيلي حق انتخاب بيش از 

 اخراج دانشجوي مشروط

 درصورتي كه ميانگين نمـرات دانـشجو در دوره هـاي كارشناسـي و كارشناسـي                 ـ29ماده  
 نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني وكارشناسي         4ا  يارشد پيوسته در سه نيمسال متوالي       

 باشد در هر مرحله اي      12ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب، كمتر از             
  .كه باشد، از ادامه تحصيل محروم مي شود
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دانشجويي كه به لحاظ مـشروط شـدن بـيش از حـد، از ادامـه تحـصيل در دوره                     : 30ماده  
حروم مي شود ، درصورتيكه واحدهاي مقطع پايين تر رشته مربوط را تا سـقف               كارشناسي م 

         نباشــد، 12مجــاز، بــا موفقيــت گذرانــده باشــد و ميــانگين كــل او در ايــن واحــدها كمتــر از 
مي تواند با رعايت ساير ضـوابط مربـوط ، مـدرك مرسـوم مقطـع پـايين تـر را در آن رشـته                     

 .دريافت كند 

ه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر وجود نداشته باشد و آن رشته             درصورتيك :تبصره
فاقد برنامه مصوب باشد، دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي مربـوط، بـه يكـي از رشـته                    
هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود ، در مقطع پايين تر ، در آ ن دانشگاه يا دانـشگاه                    

تطبيق واحدها با رشته جديد و گذراندن واحـدهاي كمبـود،   ديگر ، تغييررشته دهد و پس از   
بديهي است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبـود، بـر             . در آن مقطع فارغ التحصيل شود     

  .عهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است

 دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حـد، از ادامـه تحـصيل محـروم مـي                    ـ31ماده  
لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سـپرده اسـت، مـي توانـد بـراي       انجام يا شود، در صورت    

و در صورت قبولي در رشـته مـورد عالقـه    . تحصيل مجدد، در آزمون سراسري شركت كند     
 .خود ادامه تحصيل دهد

ي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با برنامـه            يپذيرنده مي تواند، واحدها    دانشگاه  
 .يق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيردرشته جديد تطب

 شمول آيين نامه به دوره كارشناسي ارشد پيوسته 

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد پيوسته، در طول تحـصيل تـا سـقف واحـدهاي               ـ  32ماده  
 سوردتـابع مقـررات ايـن آيـين نامـه اسـت و در               ) 140 تـا    135(قابل قبول دوره كارشناسي     

تخصصي، پروژه و پايان نامه كه در برنامه مصوب با عالمت سـتاره مـشخص شـده انـد تـابع                     
 .آيين نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته خواهد بود
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  مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل -فصل هفتم 

 مرخصي تحصيلي 

ـ 33ماده   ارداني و كارشناسـي ناپيوسـته       دانـشجو مـي توانـد در هريـك از دوره هـاي كـ               ـ
از  نيمـسال متـوالي يـا متنـاوب          2ال و در دوره كارشناسي پيوسته بـراي         مس ني 1اكثر براي   حد

 .مرخصي تحصيلي استفاده كند

ـ مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مـدت مجـاز تحـصيل دانـشجو در هـر                  هتبصر
  .دوره محسوب مي شود

از شـروع    تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفتـه قبـل               ـ34ماده  
 .تسليم گردد دانشگاه نامنويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يا

ـ  نظـر از گـروه آموزشـي ذيـربط قبـل از       اداره آموزش موظف است پس از كسب   تبصره 
 بـه وي ابـالغ      درخواسـت دانـشجو را كتبـاً      با  اتمام مهلت نامنويسي، موافقت يا عدم موافقت        

 .نمايد

  تحصيلانصراف از

محل تحصيل، انـصراف از تحـصيل         ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشگاه       ـ35ماده  
 .محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد

ـ   در موارد استثنايي، كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي دانـد، بايـد داليـل    تبصره 
درصورت تأييد موجه   . ه دهد يارا نيمسال به دانشگاه  آن را حداقل يك ماه قبل از پايان همان          

 آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانـشجو محـسوب         ،   بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه    
 .مي شود

 از تحصيل منصرف شود ، بايد درخواست انـصراف خـود      دانشجويي كه بخواهد   ـ36ماده  
جاز است فقط براي يـك بـار        اين دانشجو م  . تسليم نمايد را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه       

پس از انقضاي   . در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد            
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اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شـود و دانـشجو پـس از آن، حـق ادامـه               
 .ه را نداردرتحصيل در آن دو

اتي كـه در دوران      دانشجوي منـصرف از تحـصيل موظـف اسـت بـه كليـه تعهـد                ـ 1تبصره  
 .تحصيل سپرده است، عمل كند

 تحصيل مجدد دانشجوي منـصرف از تحـصيل موكـول بـه شـركت و قبـولي در                   ـ2تبصره  
 .آزمون سراسري براساس ضوابط مربوط است

 مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

يـا همـسر يكـي از        دانـشجويي كـه بـه عنـوان همـسر يكـي از كاركنـان دولـت،                   ـ37ماده  
ه يـ دانشجويان بورسيه، به عنوان همراه، به خارج از كشور اعـزام مـي شـود، مـي توانـد بـا ارا                     

، عالوه بـر اسـتفاده از    ييد شوراي آموزشي دانشگاهاحكم مأموريت همسر و به تشخيص و ت  
 سال ديگر نيـز از مرخـصي تحـصيلي          4اقي در طول دوره تحصيلي، تا       قميزان مرخصي استح  

 .احتساب در سنوات بهره مند گرددبدون 

 

  انتقال -فصل هشتم 

 تعريف انتقال  

 انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه بـه دانـشگاه ديگـر در                  ـ38ماده  
 .همان رشته و همان مقطع تحصيلي است

 : تهران ممنوع است جز در موارد زير دانشگاهها انتقال دانشجو به هريك ازـ39ماده 

ـ شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طـوري كـه وي بـه تـشخيص                   1
 .مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود

ـ معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي به طور مستقل قادر               2
 .به ادامه زندگي نباشد
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ان تر، كـه محـل تحـصيل يـا اشـتغال شـوهر در تهـر          ـ ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دخ      3
 .به تأييد مراجع ذي ربط. باشد

 هريك از موارد مـذكور در ايـن مـاده بايـد بعـد از قبـولي دانـشجو در دانـشگاه                       ـ1تبصره  
 .صورت گرفته باشد

و اگـر   . ه حكم اشتغال ضروري است    يبراي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارا      ـ  2تبصره  
است گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجـع قـانوني يـا                 شغل همسر آزاد    

  .نيروي انتظامي رسيده باشد

در مـوارد اسـتثنايي كـه دانـشگاه تـشخيص مـي دهـد، چنانچـه محـل تحـصيل                     ــ   3تبصره  
دانــشجوي دختــر در تهــران باشــد و شــوهر او نيــز در شهرســتان، دانــشجو باشــد، اگــر رشــته 

موجود نباشد، شوهر او مي تواند به تهران     ) محل تحصيل شوهر  (ستان  تحصيلي دختر در شهر   
 .منتقل شود

 به منظور توزيع دانشجويان انتقالي به تهران و جلـوگيري از سـرگرداني آنـان در                 ـ4تبصره  
تعيين محل تحصيل، كميته اي در معاونت دانشجويي وزارتـين فرهنـگ و آمـوزش عـالي و                   

ايـن كميتـه    . پزشكي به نام كميته انتقال تشكيل مي شـود        بهداشت، درمان و آموزش     وزارت  
مي تواند براي پذيرش دانشجوي انتقالي در هريك از دانشگاههاي تهران سهميه تعيين كرده              

  .و دانشجويان انتقالي را مطابق سهميه جايايي كند

از تهران به شهرسـتانها و    انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي      ـ40ماده  
 اشهرستانها به يكديگر، در يك رشته و در يك مقطع، به شرط موافقت دانـشگاههاي مبـد                

  .و مقصد، بالمانع است

، از دانـشگاه پيـام نـور بـه دانـشگاههاي            روزانـه  بـه    شـبانه  انتقال از دوره هاي      ـ 41ماده   
 و از دانـشگاههاي غيردولتـي بـه دانـشگاههاي دولتـي           ) اعـم از روزانـه و شـبانه       (حضوري  

 . و مقصد، بالمانع استاممنوع است ولي انتقال به عكس آن، با موافقت مبد
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 انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي 

 انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيات علمي بـه محـل اشـتغال آنهـا طبـق ضـوابط            ـ42ماده  
ويژه، صورت مي گيرد و اين ضوابط توسط وزارتين فرهنگ و آمـوزش عـالي و بهداشـت،                 

 .ن و آموزش پزشكي تهيه وتدوين و ابالغ مي شوددرما

 انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور  

 انتقال دانشجويان ايراني شاغل بـه تحـصيل در خـارج از كـشور بـه دانـشگاهها و                    ـ43ماده  
 229مؤسسات آموزش عالي داخل مطـابق آيـين نامـه اي صـورت مـي گيـرد كـه در جلـسه          

  .تصويب و ابالغ شده است برنامه ريزي  شوراي عالي28/3/1374مورخ 

 6 دانشجوي متقاضي انتقال بايد در خواست انتقال خود را با ذكر مـورد، حـداقل                 ـ 44ماده  
 .مبدأ تسليم نمايد هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه

 درصورت موافقت با انتقـال، موظـف اسـت حـداكثر، ظـرف يـك                امبد  دانشگاه ـ 45ماده  
مقـصد ارسـال      هفته، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ريز نمرات او بـه دانـشگاه              

ل از شروع نامنويسي، نظر خـود را بـه          مقصد مكلف است، حداقل دو هفته قب        دانشگاه  . دارد
 .دانشگاه مبدأ اعالم نمايد

ـ    مبـدأ بـه دانـشگاه     در صورت موافقت با انتقـال، كليـه سـوابق دانـشجو از دانـشگاه     تبصره 
 . قطع مي شودامبد مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه

 و يـا    12ت آنهـا     درصورت انتقال فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمـرا          ـ46ماده  
 اسـت، برعهـده     12باالتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتـر از               

در هر حال حـذف احتمـالي واحـدهاي درسـي دانـشجوي انتقـالي در                . دانشگاه مقصد است  
حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز               

 .باشدتحصيل داشته 
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ـ   اعـم از قبـولي و يـا ردي و سـوابق     ا تمام نمرات درسـي دانـشجو در دانـشگاه مبـد    تبصره 
 در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس        اًجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عين     آموزشي دانش 

 .پذيرفته شده، فقط در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي شود

نتقـالي توسـط دانـشگاه مقـصد صـادر مـي        مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ا   ـ47ماده  
و در آن مــدرك، تعــداد واحــدهاي گذرانــده شــده دانــشجو و مجمــوع واحــدها در  . شــود

       مبدأ و مقصد، بـا ذكـر ميـانگين نمـرات آنهـا و سـوابق تحـصيلي دانـشجو قيـد                       دانشگاههاي
 .مي شود

 يك بـار مجـاز       انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط           ـ48ماده  
 .است

  دانشجوي مهمان-فصل نهم 

 در مواردي كه دانشجو به طور موقت، ناگزير به تغيير محل تحصيل خـود باشـد،                 ـ49ماده  
 و مقصد، به عنوان دانشجوي مهمان، بـه طـور موقـت،             امي تواند با موافقت دانشگاههاي مبد     

 .براي مدت معين، محل تحصيل خود را تغيير دهد

 در يك دانشگاه، مشروط بر اين است كه، دانـشجو حـداقل              مهمان شدن دانشجو   ـ50ماده  
 .دمبدأ گذرانده باش يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه

بـراي گذرانـدن يـك يـا چنـد درس بـه         مهمان شدن دانـشجو در يـك دانـشگاه         ـ51ماده  
  .مقصد بالمانع است مبدأ و موافقت دانشگاه صورت تك درس بانظر دانشگاه

نيمـسال در دوره كـارداني، يـا دو        يك  نشجو در هر رشته مي تواند حداكثر         هر دا  ـ52ماده  
، به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصيل          نيمسال در دوره كارشناسي، در يك دانشگاه      

چـه بـه صـورت تمـام        (در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت مهمان             . كند
 درصد كل   40گذرانده است، از     د دانشگاه   در يك يا چن   ) وقت و چه به صورت تك درس      

 .واحدهاي دوره تجاوز كند
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ـ    انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تك درس و چـه بـه صـورت تمـام وقـت،      تبصره 
 .مقصد باشد اطالع گروه آموزشي دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه  بايد با

 در كارنامـه    اًي گذراند، عين  م  واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه        ـ53ماده  
و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل          . مبدأ ثبت مي شود    او در دانشگاه  

 .او منظور خواهد شد

 مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبـدأ              ـ54 ماده  
  .صادر مي شود

  تغيير رشته -فصل دهم 

 دانشجو در طول دوران تحـصيل درمقطـع كـارداني و كارشناسـي مـي توانـد، بـا                    ـ55ماده  
داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيـربط از يـك رشـته بـه رشـته ديگـر در يـك                       

 :مايشي و همان دانشگاه تغيير رشته دهدگروه آز

 .ضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشداـ ادامه تحصيل متق1

ـ حداقل 2
۶
 و حداكثر ١

٣
 . واحدهاي دوره را گذرانده باشد٢

رد پذيرفتـه شـده در سـهميه و    ـ نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پـايين تـرين فـ         3
 .رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد

ـ باتوجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحـدهاي درسـي مـورد نيـاز در                  4
 .رشته جديد را داشته باشد

 تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، بـا رعايـت               ـ1تبصره  
 . اين ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير استكليه شرايط

 تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنهـا شـرايط خـاص پـيش بينـي                    ـ2تبصره  
 .شرايط مربوط استحراز شده است، موكول به ا
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 . دانشجو در هريك از مقاطع تحصيلي، تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهدـ3تبصره 

در غير ايـن صـورت،      .  تغيير رشته درمقاطع تحصيلي هم سطح، صورت مي گيرد         ـ56اده  م
 .فقط از مقطع باالتر به مقطع پايين تر، امكان پذير است

 درصورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت             ـ57ماده  
ازگـشت بـه رشـته قبلـي را        در رشته جديد نامنويسي كند و پس از نامنويسي، دانـشجو حـق ب             

 .ندارد

ـ   اقدام نكردن دانشجو به نامنويسي در رشته جديد در وقت معين به منزلـه انـصراف   تبصره 
 .از تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود

د  دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديـ              ـ58ماده  
بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه                  

اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس      ،  دروس رشته جديد     آموزشي، با 
 . كمتر نباشد12نيز از 

  دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنهـا در محاسـبه ميـانگين             ـ1تبصره  
كل منظور مـي شـود، ولـي نمـرات دروس پذيرفتـه نـشده، بـدون احتـساب در ميـانگين، در             

تـه نـشده او     در اين حال، چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرف       . كارنامه دانشجو باقي مي ماند    
 به عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظـور             اً باشد، جمع  12كمتر از   
 .مي شود

صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو، درحدي باشـد كـه              در ـ2تبصره  
امكان گذراندن واحدهاي موردنياز رشـته جديـد را در طـول مـدت مجـاز تحـصيل، از وي                    

 .سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود

 اضطراري   تغييررشته 

اه دردوران تحـصيل، دچـار       چنانچه دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانـشگ        ـ59ماده  
بيماري يا سانحه اي گردد كه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يـا امكـان بهـره گيـري از                      
كارآيي حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، مي توانـد بـا رعايـت سـاير              
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 مقررات به رشته ديگري متناسب با رشته خود در همان گـروه آزمايـشي كـه از لحـاظ نمـره                
در ايـن حـال دانـشجو از رعايـت     . آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد، تغيير رشـته دهـد     

 . معاف خواهد بود57و ماده ) 1باستثناي بند (55شرايط موضوع ماده 

ـ   در مواردي كه دانشجو به داليل نقص عضو و بيماري، توانـايي ادامـه تحـصيل در    تبصره 
ط را نداشته باشد، كميـسيون آموزشـي دانـشگاه          هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربو       

در گـروه آزمايـشي ديگـر       پس از بررسي كامل مسأله، نسبت به تغيير رشته دانشجو به رشـته اي               
  .تصميم مي گيرد

ــاده  ــ60م ــازي و     ـ ــكي، داروس ــومي،  دندانپزش ــري پزشــكي عم ــشجويان دوره دكت  دان
داليلـي از تحـصيل در دوره مربـوط         دامپزشكي يا دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته، كه به          

منع شده اند، درصورتي كه حداقل واحدهاي معادل دوره كارداني يا كارشناسي را گذرانده           
باشند، با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه و با احتساب واحـدهايي كـه گذرانـده انـد، مـي                

ر گروه ديگـر،    توانند به يكي از رشته هاي گروه پزشكي يا يكي از رشته هاي مرتبط با آن د                
درمقاطع كارداني يا كارشناسي، تغيير رشته دهند و پس از تطبيق واحدهاي گذرانـده شـده،                

 .در رشته جديد، به ادامه تحصيل بپردازند

، فاقـد رشـته متناسـب بـراي تغييـر رشـته ايـن گونـه         ادرصورتي كـه دانـشگاه مبـد   تبصره ـ  
اير بر تغيير رشـته دانـشجو، حـسب         دانشجويان باشد، شوراي آموزشي دانشگاه نظر خود را د        

مورد به معاونت آموزشـي وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي يـا معاونـت آموزشـي وزارت                    
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي كنـد، تـا دانـشجو را در يكـي از دانـشگاههاي              

 .ديگر جايابي نمايند

 هفتـه   6زم، حـداقل    رك ال ا متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه مد         ـ61ماده  
 .در محل تحصيل خود تسليم نمايد پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه

در اين حـال بـراي   .  تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كارداني بالمانع است         ـ62ماده  
زاي تحصيل برمبناي دوره كارداني محاسبه و به ا       جاز  حداكثر مدت م  ،  اين گونه دانشجويان    

 .تحصيل وي كاسته مي شوداز طول  يك نيمسال  ،دانشجواز  واحد پذيرفته شده 20هر 

 



 ٣٣

  پذيرش واحدهاي درسي -فصل يازدهم 

 در ازي و پذيرش دروسي كـه قبـول شـدگان آزمـون سراسـري قـبالً               معادل س  ـ 63ماده  
 :دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است

 
ـ دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد                1 

 .باشد

ييـد وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي يـا            ا ت ـ دانشگاه قبلي و مـدارك تحـصيلي آن مـورد          2
 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد

 .ـ تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد3

ـ محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تـشخيص گـروه                4
 . كمتر نباشد12 نمره هر يك از دروس از آموزشي اشتراك محتوايي داشته و

 معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذي ربـط دردانـشگاه            ـ  1تبصره  
 .پذيرنده انجام مي شود

 نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمـي            ـ 2تبصره  
 .د شدشود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواه

از  واحد از دروس پذيرفتـه شـده دانـشجو يـك نيمـسال تحـصيلي                 20 به ازاء هر     ـ3تبصره  
  .حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود

 

  فراغت از تحصيل-فصل دوازدهم 

 دانشجويي كه كليه واحدهاي درسـي يكـي از دوره هـاي كـارداني، كارشناسـي                 ـ64ماده  
آيـين نامـه بـا      ايـن   ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامـه مـصوب و براسـاس مقـررات                

 . آن دوره شناخته مي شودفقيت گذرانده باشد، فارغ التحصيلمو
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صيل، روزي است كه آخـرين نمـره درسـي دانـشجو توسـط       تاريخ فراغت از تح    ـ1تبصره  
 .تحويل مي شود استاد به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه

 ضـرورت دارد، هـر دانـشگاه در         24 و رعايـت دقيـق مـاده         1 باتوجـه بـه تبـصره        ـ2تبصره  
هرنيمسال، زمان خاصي را براي اعالم فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقـدمات آن را                

  .هم سازدفرا

 باشـد، تـا در      12 ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل            ـ65ماده  
در صورتي كه . رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي دريافت كند     

 كمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصيل مـانعي نداشـته باشـد،              12ميانگين نمرات دانشجو از     
 قبول شـده اسـت      12 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از            20اكثر تا   مي تواند حد  

، )در دوره كارشناسـي   ( حـصيلي    نيمـسال ت   2و  ) در دوره كارداني  (در يك نيمسال تحصيلي     
 . تا ميانگين كل خود را جبران نمايد، انتخاب و آن درس را تكرار كنداًمجدد

 نمرات قبلي، در كارنامه دانشجو ثبـت و در          در اين صورت نمرات دروس تكراري عالوه بر       
 .ه ميانگين كل نمرات او محسوب مي شودبمحاس

 دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يـا                ـ 1تبصره  
علي رغـم اسـتفاده از آن نتوانـد كمبـود ميـانگين كـل نمـرات خـود را جبـران نمايـد، در                

لي او كارداني است، از تحصيل محروم و اخـراج مـي شـود و در                صورتي كه مقطع تحصي   
 و 30صورتي كه درمقطع كارشناسـي يـا كارشناسـي ارشـد پيوسـته باشـد، براسـاس مـاده                

   .تبصره آن مي تواند با اخذ مدرك مقطع تحصيلي پايين تر فارغ التحصيل شود

پيوسـته سـاير     دانشجويان دوره دكتـري عمـومي داروسـازي و كارشناسـي ارشـد               ـ2تبصره
 گذرانـده باشـند     12 حداقل ميانگين نمـرات      اه را ب  ر واحد درسي دو   135رشته ها كه بيش از      

در صورتي كه به داليلي از تحصيل منع شوند و يا مايل به ادامه تحـصيل نباشـند مـي تواننـد                      
 رشـته مربـوط فـارغ        يـا   مـدرك كارشناسـي در رشـته داروسـازي         احسب درخواست خود ب   

 .التحصيل شوند

 339 الـي    316 تبـصره در جلـسات       48 مـاده و     66 فـصل،    12 ايـن آيـين نامـه در         ـ66ماده  
 مــورخ 339رفــت و ســرانجام در جلــسه گشــوراي عــالي برنامــه ريــزي مــورد بررســي قــرار 
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 به تصويب نهايي رسيد و از تاريخ تصويب براي آن دسته از دانشجوياني كـه از                 14/2/1376
گاهها و مؤسسات آموزش عالي مـي شـوند الزم االجـرا      وارد دانش  1376 -77يلي  صسا ل تح  
از اين تاريخ به بعد تمام آيين نامه ها، بخشنامه ها ودستورالعملها ي مغاير بـا آن بـراي                   . است

 .اين قبيل دانشجويان لغو مي شود

 دكتر سيد محمد رضا هاشمي گلپايگاني

 وزير فرهنگ و آموزش عالي

 و رييس شورا ي عالي برنامه ريزي

 تر سيد محمد كاظم نائينيدك

 دبير شوراي عالي برنامه ريزي

 
 
 
 



                

 2 پيوست   

 

 جمهوري اسالمي ايران                    

 علوم ، تحقيقات و فناوريوزارت 

  كاربردي-دانشگاه جامع علمي

 

 آيين نامه آموزشي

  پودماني دوره كارداني 
  شوراي گسترش آموزش عالي 502مصوب جلسه 

 1382اسفند ماه 
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 :مـقـدمـه 

                   كـاربردي پودمـاني و براسـاس مفـاد    -ه منظور تعيـين چهـارچوب اجـراي دوره هـاي آموزشـي علمـي         ب
مـصوب سيـصد و شـصت و نهمـين جلـسه شـوراي عـالي                 "  كـاربردي  -آيين نامه آموزشهاي علمـي    " 

" مـاني   دكـاربردي پو   -آيين نامه آموزشي دوره كارداني علمي     "  17/11/1374انقالب فرهنگي، مورخ    

 .طبق مواد زير تدوين مي شود

 

 تعريف ها: فصل اول

 

 : ه ها و تعريف هاي زير در اين آيين نامه به كار مي رودژ   براي رعايت اختصار، وا-1ماده 

 .فناوري است تحقيقات و  منظور وزارت علوم ،:وزارت 

 .  كاربردي است- منظور دانشگاه جامع علمي:دانشگاه جامع

همراه هم مهارتي خـاص را تعريـف         منظور مجموعه اي از چند درس وابسته به هم است كه به              :مانپود
 . ندمي ك

ژوهـشي دولتـي و غيردولتـي و          سسه هاي آموزش عالي و پ     ؤ منظور هريك از دانشگاهها، م     :مركزمجري
  هـاي  سسه هـاي وابـسته بـه دسـتگاههاي اجرايـي اسـت كـه بنـا بـه ضـوابط وزارت مجازنـد دوره                ؤنيز م 

 . آموزشي يك يا چند پودمان را برگزار كنند

آن  منظور مجموعه اي از آموزشهاي گسـسته اسـت كـه در            : كاربردي پودماني  -دوره كارداني علمي  
 تخصصهاي علمي و يا مهارتهاي شغلي در قالب پودمانهاي مستقل به فراگيران آموزش داده مي شـود و                 

دوره آمـوزش   " ايـن دوره بـه اختـصار        . ر مـي گـردد    در نهايت به صدور مدرك رسمي كـارداني منجـ         
 . ناميده مي شود" پودماني
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 نظام آموزشي:  فصل سوم

   در دوره آمــوزش پودمــاني، ارزش آموزشــي هــر درس بــا تعــداد واحــد آن درس و ارزش-5مــاده 
 .سنجيده مي شوده درس، براساس برنامه هاي مصوب وزارت، ياجرايي آن با تعداد ساعتهاي ارا

ه مي شود و برگزاري نيمه حضوري يا غيرحـضوري          يدرسهاي پودمان به صورت حضوري ارا      -6ماده  
وزارت پودمان براساس آيين نامه اي است كه به پيشنهاد دانـشگاه جـامع بـه تـصويب معـاون آموزشـي                      

 .رسيده باشد

            ) موجـه و غيرموجـه    (سـاعتهاي غيبـت     . حـضور دانـشجو در تمـام جلـسات درس الزامـي اسـت              -تبصره
درس آن  در غيراينـصورت    . هر درس نبايد از سه شانزدهم مجمـوع سـاعتهاي آن درس بيـشتر شـود                در

 .حذف شده، دانشجو موظف است آنرا تكرار كند

و براسـاس   ) بـين هـشت تـا سـي و دو هفتـه             ( طول مدت هـر پودمـان ضـريبي از هـشت هفتـه               -7ماده  
 . برنامه درسي مصوب آن پودمان استساعتهاي آموزشي مندرج در

ازمجموعه پودمانهاي عمومي ، پودمانهاي پايـه ،         " كاربردي پودماني    -دوره كارداني علمي  "  -8ماده
جمـع پودمانهـاي ايـن دوره بـين هـشت تـا دوازده              . پودمانهاي تخصصي و كارآموزي تشكيل مي شـود       

 ساعت آموزشي اسـت و دانـشجو موظـف          2000 تا   1200 واحد آموزشي و     75  تا 72پودمان، مشتمل بر    
 .  سال آنها را بگذراند6 تا3است ظرف مدت 

   ه درسـي مـصوب    امـ  تخصـصي و كـارآموزي بـراي هـر رشـته ، براسـاس برن               ، پودمانهاي پايه    -1تبصره
 وزارت تعريف مي شود

اي  پودمان عمومي به مجموعه درسهاي آموزشي اطالق مي شود كه به عنـوان مكمـل پودمانهـ      -9ماده  
ه مـي گـردد و گذرانـدن آن بـه منظـور اخـذ مـدرك        يـ ره آمـوزش پودمـاني ارا  وپايه و تخصـصي در د  
 : اين پودمان شامل شش درس به شرح زير است. كارداني الزامي است

 . ساعت آموزشي 48 به ارزش سه واحد نظري، معادل با : زبان وادبيات فارسي -الف

 . ساعت آموزشي 32 به ارزش دو واحد نظري، معادل با : معارف اسالمي -ب



 ٣٧

هريك از اعضاي شاغل در مراكز مجري است كه بنا به ضـوابط وزارت بـه عنـوان عـضو                      منظور :استاد
 .ت علمي شناخته مي شودأهي

 

 نظام پذيرش دانشجو: فصل دوم 

 : زش پودماني به شرح زير است ضوابط ورود داوطلبان به پودمان يا دوره آمو-2ماده 

           ييـد وزارت  أ داشـتن مـدرك تحـصيلي حـداقل پايـان دوره متوسـطه آمـوزش عمـومي كـه بـه ت                       -الف
 .آموزش و پرورش رسيده باشد 

 . داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي-ب

 . احراز صالحيت علمي ورود به پودمان يا دوره آموزش پودماني-ج

 . خاص پذيرش مندرج در برنامه درسي مصوب هر پودمان احراز ضوابط-د

          چگـونگي احـراز صـالحيت علمـي داوطلبـان براسـاس شـيوه نامـه اي اسـت كـه بـه پيـشنهاد                          -1تبصره
 .ييد معاون آموزشي وزارت رسيده باشدأدانشگاه جامع به ت

ظفنـد در مهلـت هـاي        پذيرفته شدگان در نخستين پودمان از يك دوره آمـوزش پودمـاني مو             -2تبصره
اعالم شده از سوي دانشگاه جامع ، براي نامنويسي در آن پودمان به مراكز مجري مراجعه كننـد در غيـر                     

 .اينصورت منصرف ازتحصيل تلقي مي شوند

 دانشجو نمي تواند پس از نامنويسي ، بخشي از يك پودمان را حذف يا بخشي ديگـر از يـك                     -3ماده  
          ، اما مي تواند ظرف مدت دو هفته از آغاز پودمان، در مورد حـذف پودمـان                به آن اضافه كند    پودمان را 

. با رعايت شرط ورود به پودمان جديد، در همان مركز مجري اقدام كنـد             و نامنويسي در پودمان ديگر ،       
 .در اين صورت موافقت مركز مجري در تغيير پودمان ضروري است

 

مزمان در بـيش از يـك پودمـان پايـه و تخصـصي و در بـيش از             دانشجو مجاز نيست به طور ه      -4ماده  
 .يك مركز مجري نامنويسي و تحصيل كند
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 . ساعت آموزشي 32 به ارزش دو واحد نظري، معادل با : اخالق و تربيت اسالمي-ج

 . ساعت آموزشي 48 به ارزش سه واحد نظري، معادل با : زبان انگليسي-د

 .شي  ساعت آموز16 به ارزش يك واحد نظري، معادل با : جمعيت وتنظيم خانواده -ه

 . ساعت آموزشي 32واحد عملي ، معادل با  به ارزش يك : كارآفريني -و

 سرفصل و منابع آموزشي درسهاي پودمان عمومي همانند سـاير دوره هـاي كـارداني در نظـام      -1تبصره
 .آموزش نيمسالي است

 ه اسـت و  يـ نيـز قابـل ارا    ) تكـدرس ( هر يك از درسهاي پودمان عمومي به صـورت جداگانـه             -2تبصره
 . دانشجو مجاز است حداكثر يك درس از اين پودمان را همراه با ساير پودمانها بگذراند

 

 نظام ارزشيابي و دانش آموختگي: فصل چهارم

ك از درسـهاي آن    معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر پودمـان ، ارزشـيابي هـر يـ                -10ماده  
و آزمـون پايـاني آن      ) ر پنجاه درصـد نمـره كـل       حداكث( ارزيابي دانشجو در طول درس       پودمان بر مبناي  

 .به صورت عددي بين صفر تا بيست است) حداقل پنجاه درس نمره كل(درس

 . حداقل نمره قبولي در هر درس دوازده است-1تبصره

 غيبت غيرموجه در آزمون پايـاني هـر درس، موجـب حـذف آن درس مـي شـود و دانـشجو                        -2تبصره
 .نويسي كندموظف است دوباره در آن درس نام

 استاد موظف است نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف مدت پانزده روز پـس از برگـزاري                   -11ماده  
آخرين آزمون پودمان ، به مركز مجري تسليم كند و مركز نيز موظف اسـت نمـره هـاي دانـشجويان را                      

ــ  حــداكثر ظــرف مــدت چهارهفتــه پــس از برگــزاري آخــرين آزمــون پودمــان  ه و پــس از رســيدگي ب
 . به دانشگاه جامع تسليم كند اعتراضهاي دانشجويان ،

 در صورتي كه دانشجو در يك درس از پودمان داراي نمره ناتمام باشـد، مـي توانـد بـه طـور                       -12ماده  
 آن درس پيشنياز     همزمان در پودمان ديگري نامنويسي كند مشروط بر اينكه طبق برنامه درسي مصوب ،             
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 در اين صورت استاد درس موظف است ظرف حداكثر هشت هفتـه نمـره               .دروس پودمان انتخابي نباشد   
  .قطعي دانشجو را به طور كتبي به مركز مجري اعالم كند

 .ه نمره درس از سوي استاد درس استي عدم ارا" نمره ناتمام " منظور از -تبصره
 

موظـف اسـت     مركـز مجـري      ، چنانچه دانشجو همه درسهاي پودمـان را بـا موفقيـت بگذرانـد             -13ماده  
 .كندودمان را صادر و به دانشجو اعطا گواهينامه پايان پ

 شكل و محتواي گواهينامه بايد با پيشنهاد دانشگاه جـامع بـه تـصويب معـاون آموزشـي وزارت                    -تبصره
 . سيده باشدر
 

 چنانچه دانـشجو همـه پودمانهـاي دوره آموزشـي پودمـاني را طبـق برنامـه مـصوب وزارت و                      -14ماده  
 آزمـون جـامع دوره   " پـس از توفيـق در    ن آيين نامه در مـدت مجـاز و بـا موفقيـت بگذرانـد،              براساس اي 

 دانـش آموختـه آن دوره شـناخته مـي شـود و موفـق بـه دريافـت                    " كاربردي پودمـاني     -كارداني علمي 
 . كاربردي در رشته ذيربط مي گردد–مدرك كارداني علمي 

 
ه نامـه اي اسـت كـه بـا پيـشنهاد شـوراي دانـشگاه                           نحوه برگزاري آزمون جامع براسـاس شـيو        -1تبصره  

 . جامع ، به تصويب وزارت رسيده باشد 
 كاربردي پودماني از سوي دانشگاه جامع صادر مي شود و – مدرك تحصيلي كارداني علمي    -2تبصره  
 .ن ميانگين كل درسهاي گذرانده ذكر مي گردد در آ

 
 ساير موارد: فصل پنجم 

 
، در يك شهر از يك مركز مجـري بـه مركـز ديگـر يـا از شـهري بـه شـهر             يرمحل تحصيل  تغي -15ماده  
ري جـ  اما تغييرمحل تحصيل در ساير پودمانها با موافقت مركـز م             در نخستين پودمان ممنوع است،      ديگر،

 . ييد دانشگاه جامع امكان پذير استأمقصد و ت
 

نـد در صـورت قبـولي در آزمـون ورودي            دانـشجويان دوره هـاي آمـوزش پودمـاني مـي توان            -16ماده  
در اين صورت درسهاي گذرانده دانشجو . دانشگاه جامع، به نظام آموزش نيمسالي اين دانشگاه راه يابند         

حداكثر پنجاه درصد آنها پذيرفته و در كارنامـه دانـشجو          توسط گروه آموزشي ذيربط معادلسازي شده ،      
 .ثبت خواهد شد
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سسه هـاي آمـوزش     ؤوزش پودماني و اعطاي مدرك توسط دانشگاهها و م         برگزاري دوره آم   -17 ماده  

 . امكان پذير استآموزش عالي  با كسب مجوز از شوراي گسترش  عالي كشور،
 
 

برنحوه اجراي پودمان و دوره آموزشي پودماني  ،  بنا به وظايف خود        وزارت و دانشگاه جامع ،     -18ماده  
          ،ر مفاد و يا اخـتالف نظـر در نحـوه اجـراي مـواد آيـين نامـه                    نظارت مي كنند و در صورت نياز به تفسي        

 . استذنظر معاون آموزشي وزارت ناف
 
 

نـوزده مـاده و دوازده تبـصره در پانـصد و               فـصل ،   ج اين آيين نامه مشتمل بر يـك مقدمـه، پـن           -19ماده  
از تاريخ ابـالغ     شوراي گسترش آموزش عالي وزارت به تصويب رسيد و           23/12/82دومين جلسه مورخ  

 .الزم االجراست و همه ضوابط و مقررات مغاير با آن لغو مي شود
 



                

 3 پيوست   

 

 جمهوري اسالمي ايران                    

 علوم ، تحقيقات و فناوريوزارت 

  كاربردي-دانشگاه جامع علمي

 

 

 مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه جامع 

 كاربردي در سالهاي-علمي

 87 الي 81
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 :كاربردي- شوراي آموزشي علمي29/3/87مصوبه جلسه مورخ - 1مصوبه
 .  كاربردي مي باشد–منظور از دانشگاه در اين آيين نامه ، دانشگاه جامع علمي : دانشگاه -

 
واحدهاي مستقر در استانهاي كشور كه برخي از امور دانشگاه توسـط ايـن واحـدها انجـام      :واحد استاني  -

 .ور بر فعاليتهاي مراكز آموزشي واقع در آن استان نيز نظارت مي نمايندواحدهاي مذك. مي شود
 

 كـاربردي ، واحـدهايي هـستند    –موسسات آموزش عالي علمي     :  كاربردي -موسسه آموزش عالي علمي    -
 . كه تعدادي مركز آموزش در زيرمجموعه آن موسسه فعاليت دارند

 
 كاربردي ترمي و پودماني     –جري دوره هاي علمي     مراكز آموزشي م  :   كاربردي –مركز آموزش علمي     -

مي باشند كه تحت نظارت دانشگاه و وابسته به ارگانها ، دستگاهها و موسسات آموزشي و دانـشگاه جـامع                    
 .مشغول به فعاليت مي باشند

 كاربردي منظور از گروه آموزشـي ، يكـي از گروههـاي آموزشـي صـنعت ، فرهنـگ و           –در نظام علمي     -
 .زي، مديريت و خدمات اجتماعي مي باشدهنر، كشاور

 . كاربردي دو نظام آموزشي ترمي و پودماني وجود دارد–در دانشگاه جامع علمي  -
 
منظور هر يك از اعضاي واجد شرايط تدريس مي باشند كه بنا بر ضوابط :  كاربردي–مدرس علمي  -

 . كاربردي شناخته مي شوند–دانشگاه به عنوان مدرس علمي 
 

يكي از شـعب فرعـي از گروههـا ي آموزشـي صـنعت، فرهنـگ وهنـر ،كـشاورزي ، مـديريت و                        : ه  رشت -
خدمات اجتماعي است كه از لحاظ موضوع كامالً مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حـداقل بـه                    

 درصد كل واحـدها در  30دروس مشترك در دو رشته متفاوت ، نبايد از       . يك كارايي مشخص مي انجامد      
 .و رشته تجاوز كندهر د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٣

مخــتص (:كــاربردي- شــوراي آموزشــي علمــي5/11/81 مــصوبه جلــسه مــورخ- 2مــصوبه
 )دانشجويان ترمي

چنانچه دانشجويي به دليل بيماري قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضاي حذف پزشكي درس 
 و مدارك پزشكي را جهت تاييد به  ساعت گواهي48يا ترم را داشته باشد مي بايست حداكثر ظرف مدت 

الزم به ذكر .  كاربردي ارائه نمايند–مراكز بهداشتي و يا پزشك معتمد موسسه ومراكز آموزشي علمي 
 .است درصورت حضور دانشجو د رجلسه امتحان حذف پزشكي درس امكان پذير نمي باشد

                        :  كاربردي- شوراي آموزشي علمي29/3/87  مصوب جلسه مورخ   :3مصوبه

برگزاري امتحان مجدد به صورت انفرادي براي دانشجوياني كه به دليل سفر حج تمتع و عمره امكان 
 .پودمان را ندارند بالمانع است/حضور درجلسات امتحاني پايان نيمسال 

 
مخـتص  : :(كـاربردي - شـوراي آموزشـي علمـي      24/4/87 مـصوبه جلـسه مـورخ        - 4مصوبه

 )نظام ترميدانشجويان 

دانشجويان كارداني و كارشناسي ناپيوسته با دو تـرم مـشروطي و كارشناسـي پيوسـته بـا سـه تـرم مـشروطي                        
 داشته باشند ،در هر مرحله اي كـه         10متوالي يا چهار ترم مشروطي متناوب در صورتيكه معدل كل كمتر از             

 باشـد تـا مـادامي كـه در تـرم            10ي  ولي اگر معدل كـل آنـان بـاال         باشند از ادامه تحصيل محروم مي گردند      
 .ديگري مشروط نشوند با مراعات مدت مجاز تحصيل ميتوانند ادامه تحصيل دهند

 :كاربردي- شوراي آموزشي علمي29/3/87مصوبه جلسه مورخ - 5مصوبه

در برخي از موارد و براساس آيين نامه هـاي مـصوب مراجـع ذيـصالح  بجـاي آزمـون ورودي، روشـهاي                         
 و  85 و   84مثـل پـذيرش بـدون كنكـور در مقطـع كـارداني سـال                . ذيرش استفاده مـي شـود       ديگري براي پ  

 ...پذيرش استعدادهاي درخشان و

 :كاربردي- شوراي آموزشي علمي11/2/87مصوب جلسه مورخ -6مصوبه
دروس عمومي ، اصلي ، پايه وتخصـصي دانـشجويان انـصرافي ، اخراجـي و فـارغ التحـصيل سـابق           ) 1

در ) ترمـي و پودمـاني      ( كـاربردي  –ي ، آموزشكده هـاي فنـي و حرفـه اي و علمـي               دانشگاههاي دولت 
صورت پذيرش در دانشگاه ،  به نحوي معادلسازي مي گردد كـه دانـشجويان در دوره جديـد حـداقل           

 . واحد درسي ثبت نام نموده و بگذرانند25
 سـابق دانـشگاههاي آزاد،      تنها دروس عمومي و پايه دانشجويان انصرافي ، اخراجي و فارغ التحصيل           )2

 .پيام نور و غيرانتفاعي در صورت پذيرش در دانشگاه ،  معادلسازي مي گردد
 
 



 ٤٤

 :كاربردي- شوراي آموزشي علمي11/2/87مصوب جلسه مورخ -7مصوبه
 
شوراي  آموزشي مراكز  مي بايد پس از بررسي ريز دروس، تعداد واحد و نمرات اكتسابي و مقـاطع                    -

) ازمقطـع تحـصيلي بــاال بـه پــايين و ازمقطـع كـارداني بــه كارشناسـي پيوســته       هـم ســطح ،  (تحـصيلي  
 .درصورت مطابقت نسبت به معادلسازي دروس اقدام نمايند

مخـتص  (كـاربردي - شـوراي آموزشـي علمـي      24/4/87 مصوبه جلـسه مـورخ       - 8مصوبه
 )دانشجويان ترمي

از مراكز تهـران بـه شهرسـتانها و از     گر ،  كاربردي به مركز دي    –انتقال دانشجو در تهران از يك مركز علمي         
در تمامي تـرم هـا   مراكز شهرستان به شهرستان ديگر به شرط موافقت مبدا و مقصد با مراعات ساير مقررات              

 .بالمانع است

مختص دانشجويان ( كاربردي- شوراي آموزشي علمي6/9/86مصوب جلسه مورخ   :9مصوبه
 )پودماني

 در زماني كه دانشگاه اعالم مي كند براي ثبت نـام وادامـه تحـصيل بـه                  دانشجو موظف است، در هر پودمان     
عدم مراجعه دانشجو براي نامنويسي بدون اطالع و عذرموجـه بـه منزلـه              . آموزش مركز مربوطه مراجعه كند    

درصورت داشتن عذر موجه دانشجو مي تواند داليـل و مـدارك خـود را جهـت                 . انصراف از تحصيل است   
در صورت موافقت با ادامه    . يم درمورد ادامه تحصيل به اداره آموزش مركز ارائه نمايد           بررسي و اتخاذ تصم   

 .تحصيل نامبرده درشوراي آموزش مركز، آن پودمان جزء سنوات تحصيلي ايشان محسوب مي گردد

مخـتص  ( :كـاربردي -شـوراي آموزشـي علمـي       6/9/86  مصوب جلـسه مـورخ        :10مصوبه
                        )دانشجويان پودماني

را بـه صـورت معرفـي بـه     ) عمومي يـا افتـاده   (دانشجويان مي توانند در پايان دوره فقط يك درس باقيمانده         
 .استاد اخذ و بگذرانند

   : كـاربردي -  شوراي آموزشـي علمـي      14/8/87 و   7/8/87مصوب جلسات مورخ      :11مصوبه
                            )مختص دانشجويان نظام پودماني(

موسسه  با موافقت    در مواردي كه دانشجو به طور موقت، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي تواند                
 3حـداكثر  (دأ و مقصد، به عنوان دانـشجوي مهمـان، بـه طـور موقـت،      مب  كاربردي -يا مركز آموزش علمي   

براي گذرانـدن يـك يـا چنـد درس بـه صـورت            ) در پودمان اول و ساير پودمانها      (براي مدت معين  ) پودمان
 ولي مـدرك فراغـت از تحـصيل دانـشجوي            محل تحصيل خود را تغيير دهد      تك درس و يا يك پودمان ،        

 . كاربردي مبدأ صادر مي شود-سه يا مركز آموزش علميمهمان در هر صورت توسط مؤس



 ٤٥

مخــتص : ( كــاربردي- شــوراي آموزشــي علمــي7/8/87مــصوب جلــسه مــورخ : 12مــصوبه
 )دانشجويان نظام پودماني

دانشجو مي تواند در طول دوره تحصيلي به مدت يـك يـا چنـد پودمـان و بـا درنظـر گـرفتن سـنوات                    
 صورت كتبي ، حداقل دو هفته قبل از شـروع نامنويـسي             تحصيل تقاضاي مرخصي تحصيلي خود را به      

 كـاربردي ارائـه نمايـد و اداره آمـوزش     -هر پودمان ، به اداره آموزش مؤسسه يا مركز آموزش علمـي           
موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام و مهلت نامنويـسي ، موافقـت يـا                      

لذا مدت مرخصي تحصيلي جـزء حـداكثر        . ه وي ابالغ نمايد   عدم موافقت درخواست دانشجو را كتباً ب      
 .مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود

 

مخـتص   (:كـاربردي - شـوراي آموزشـي علمـي      24/4/87مـصوبه جلـسه مـورخ       - 13مصوبه
 )دانشجويان نظام ترمي

 آيـين نامـه     55ط  مـاده       تغيير رشته در مقطع كارشناسي ناپيوسته در يك زير گـروه بـا مراعـات سـاير شـراي                  
 .نجام ميشودا ]1[ مرجع آموزشي نظام ترمي

مخـتص   (:كـاربردي - شـوراي آموزشـي علمـي      24/4/87 مصوبه جلـسه مـورخ       - 14مصوبه
 )دانشجويان نظام ترمي

 .دانشجوي متقاضي تغيير رشته بايد شرايط اوليه ثبت نام در كد رشته مورد تقاضا را داشته باشد

 
 :  كاربردي-شوراي آموزشي علمي 16/7/85ه مورخ مصوبه جلس:15مصوبه 

 
چنانچه دانشجويي در هر يك از دونظام آموزشي ترمي يا پودماني نتواند يك يا چند درس خود را در نظام                    
مربوطه بگذراند و در صورتيكه درس مذكور پيش نياز ساير دروس بوده و يـا موجـب فراغـت  از تحـصيل                       

در شرايط مطروحه و به تشخيص شوراي آموزشي واحدهاي استاني بـا در             دانشجو گردد، دانشجو مي تواند      
نظر گرفتن سيالبس درسي و  تعداد واحدهاي آن در نظام آموزشي ديگر در همـان مركـز و يـا در يكـي از                      

 .مراكز آموزشي با موافقت مراكز آموزشي مبدأ و مقصد نسبت به اخذ دروس مورد نظر اقدام نمايد
 
 
 
 



 ٤٦

مخـتص    : ( كـاربردي - شـوراي آموزشـي علمـي      7/8/87جلـسه مـورخ     مـصوب   : 16مصوبه
                 )دانشجويان نظام پودماني

دانشجو در طول دوران تحصيل مي تواند باداشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط، بعـد               
ا تقاضـاي تغييـر     درصـورت موافقـت بـ     از پودمان اول از يك رشته به رشته ديگر تغييررشته دهد لذا             

رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشـته جديـد نامنويـسي كنـد و پـس از نامنويـسي،                      
دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد اقدام نكردن دانـشجو بـه نامنويـسي در رشـته جديـد در                

ان دوره از وي سلب مي شود و حق تغيير رشته تا پاي     يوقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقّ        
 .مي شود

تغيير رشـته سـهميه شـاغل در يـك زيـر گـروه آموزشـي و سـهميه آزاد در يـك گـروه                          -1
و همـان   آموزشي با داشتن كف معدل آن رشته و نوع ديپلم ، در همان سهميه ثبت نـامي                  

 . امكان پذير است پذيرش 
 .تامكان پذير نيس) مصاحبه دار(تغيير رشته به رشته هاي نيمه متمركز  -2

 . دانشجو درهر يك از مقاطع تحصيلي تنها يكبار مي تواند تغيير رشته دهد  -3

درصورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو، درحـدي باشـد كـه امكـان                 -4
گذراندن واحدهاي موردنياز رشته جديد را در طول مـدت مجـاز تحـصيل، از وي سـلب          

 .دكند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شو

 :كاربردي- شوراي آموزشي علمي5/9/87 مصوبه جلسه مورخ - 17مصوبه

 .تقاضاي تغيير رشته دانشجويان فقط در تابستان قابل بررسي و تصميم گيري مي باشد

 :كاربردي- شوراي آموزشي علمي5/9/87 مصوبه جلسه مورخ - 18مصوبه

 . قابل بررسي و تصميم گيري مي باشدتقاضاي انتقال توام با تغيير رشته دانشجويان فقط در تابستان
 

مختص دانشجويان  :(كاربردي- شوراي آموزشي علمي   5/5/81مصوبه جلسه مورخ    -19مصوبه
 )نظام ترمي

الزم بـه ذكـر     .  بهمن  هرسـال مـي باشـد        30 شهريور و    31،   تير   31درج تاريخ فارغ التحصيلي در سه تاريخ        
كارورزي ، كارآموزي ، پروژه و يا درس معرفي بـه           است چنانچه آخرين نمره دانش آموختگاني كه درس         

 بهمن سال قبل بوده     30 ارديبهشت به آموزش اعالم شود تاريخ فارغ التحصيل آنان           15استاد دارند تا قبل از      
 آبـان  30 تير همان سال منظور خواهد شد و  چنانچه نمره دروس ياد شده تـا قبـل از   31و پس از اين تاريخ    

 30 شهريور و چنانچه پس از ايـن تـاريخ اعـالم شـود               31تاريخ فارغ التحصيلي     م شود به مركز آموزش اعال   
 .بهمن به عنوان تاريخ فارغ التحصيلي منظور خواهد شد



 ٤٧

 :كاربردي- شوراي آموزشي علمي14/8/84مصوبه جلسه مورخ - 20مصوبه

 30ر و دروس تخصـصي   نفـ 35 نفر ، دروس پايه 40حداكثر تعداد دانشجويان مي بايد براي دروس عمومي     
 .نفر باشد

 : كاربردي- شوراي آموزشي علمي16/7/85مصوبه جلسه مورخ  -21مصوبه

آزمايشگاهي و كارگاهي تعـداد دانـشجويان       -به منظور حفظ كيفيت ارايه دروس در كالسهاي درس عملي         
 . نفر باشد20مي بايد حداكثر 

مختص ( ربرديكا- شوراي آموزشي علمي6/9/86مصوب جلسه مورخ   -22مصوبه
                 )دانشجويان نظام پودماني

دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواسـت انـصراف خـود را بـه اداره آمـوزش مركـز           
ه نمايد ولي مجاز است فقط براي يكبار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست تقاضاي انـصراف  خـود                     يارا

ين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو حـق ادامـه                پس از انقضاي ا    .را پس بگيرد  
ضمناً دانشجو مي بايد به كليه تعهدات خود كه به مركـز آمـوزش داده عمـل                 . تحصيل در آن دوره را ندارد     

 .نمايد

 :كاربردي- شوراي آموزشي علمي29/3/87 مصوبه جلسه مورخ -23مصوبه

بولي در برخي از دروس نگـردد و دروس مـردودي پيـشنياز درس       چنانچه دانشجويي موفق به كسب نمره ق       
 .ديگري باشد، مي تواند بطور همزمان  هر دو  درس را انتخاب نمايد

مخـتص   (:كـاربردي - شـوراي آموزشـي علمـي      29/3/87 مصوبه جلـسه مـورخ       -24صوبهم
 )دانشجويان نظام ترمي

دروس عمـومي،   : عبارتنـد از     ]1[ مرجـع    11اده   مـ   5 دروس قابل ارائه در نيمسال تابستاني با رعايت تبـصره         
پروژه ، كارآموزي ، دروسي كه دانشجو موفـق بـه كـسب نمـره قبـولي نـشده و پيـشنياز سـاير دروس بـوده             

 . همچنين دروسي كه دانشجو با اخذ آن فارغ التحصيل مي گردد

 

 

 



 ٤٨

مخـتص  (:كـاربردي - شـوراي آموزشـي علمـي      29/3/87 مصوبه جلـسه مـورخ       - 25مصوبه
 )نشجويان نظام ترميدا

 كـاربردي درمقـاطع     -در برنامه هاي درسي يا مصوبات ديگر شوراي برنامه ريزي درسي و آموزشي علمـي              
 . مختلف از جمله كارداني و كارشناسي دروس پيش دانشگاهي و پيشنياز دانشگاهي مشخص گرديده است

مخـتص  :(كـاربردي -شـوراي آموزشـي علمـي      7/8/87  مـصوب جلـسه مـورخ         :26مصوبه
      )پودمانيدانشجويان نظام 

طبـق برنامـه هـاي درسـي مـصوب          ... اجراي دقيق سرفصل هاي دروس ، پـيش نيازهـا ، سـاعات آمـوزش و               
 . كاربردي الزامي است-شوراي برنامه ريزي آموزشي و درسي علمي

مخـتص  ( :كـاربردي - شـوراي آموزشـي علمـي      24/4/87 مصوبه جلـسه مـورخ       - 27مصوبه
 ) ترميدانشجويان نظام

  22/10/86  و مصوبه جلسه مورخ نظام ترمي آموزشي  آئين نامه 39ست انتقال به تهران طبق ماده بديهي ا 

با ) لومع معاونت آموزشي وزارت 10/11/86 مورخ 19996/2بخشنامه شماره (شوراي عالي برنامه ريزي
.وافقت شوراي آموزشي دانشگاه صورت ميگيردم  

 :كاربردي- شوراي آموزشي  علمي24/4/87  مصوبه جلسه مورخ-28مصوبه

 كاربردي گواهينامه موقت فارغ التحصيلي توسط موسسات و مراكز  مقصد تهيـه و پـس از   –در نظام علمي   
 . كاربردي صادر مي شود-طي مراحل قانوني توسط دانشگاه جامع علمي

 : كاربردي- شوراي آموزشي علمي 7/8/87  جلسه مورخ  همصوب  :29مصوبه

نشجو در يك زمان حق نامنويـسي و ادامـه تحـصيل در بـيش از يـك رشـته و در هررشـته بـيش از يـك               دا 
در صورت تخلف از ادامه تحصيل در يكـي از رشـته هـاي              . گرايش در يك يا چند مركز را نخواهد داشت        

انتخابي به تشخيص كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه محروم و سوابق تحـصيلي وي باطـل اعـالم مـي                    
 .شود

 :  كاربردي- شوراي آموزشي علمي7/8/87مصوب جلسه مورخ : 30مصوبه

يا سانحه اي گردد  دوران تحصيل، دچار بيماري چنانچه دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه در
توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره گيري از كارآيي حاصل از آن را طبق جداول نقص  كه

ت بدهد، مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري متناسب با رشته خود در همان گروه عضو از دس
در مواردي كه دانشجو ولي  ،تغيير رشته دهد را دارد، معدل نزديكترين كف معدل زشي كه از لحاظ موآ



 ٤٩

ي مربوط را شموز از رشته هاي گروه آ  به داليل نقص عضو و بيماري، توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك
، نسبت به تغيير رشته دانشجو به رشته  نداشته باشد، كميسيون آموزشي دانشگاه پس از بررسي كامل مسأله

 ي ديگر تصميم مي گيردموزشاي در گروه آ
 

مخـتص  ( : كـاربردي -شـوراي آموزشـي علمـي      7/8/87  مصوب جلـسه مـورخ        :31مصوبه
                 )دانشجويان نظام پودماني

 واحد يا دو درس نباشد مي تواند ضمن 5مي كه دروس افتاده دانشجو در يك يا چند پودمان بيش از مادا
 واحد يا دودرس باشد ، 5اگر دروس افتاده بيش از . گرفتن پودمان جديد دروس افتاده را نيز انتخاب نمايد

 .حق اخذ پودمان جديد را نداشته و فقط بايد دروس افتاده را اخذ نمايد

مخـتص  :(   كـاربردي - شـوراي آموزشـي علمـي      14/8/87 مصوب جلسه مـورخ       :32مصوبه
                 )دانشجويان نظام پودماني

 .مراتي كه از طريق كميته انضباطي اعالم  مي شود حتماً بايد در كارنامه دانشجو درج گرددن

مخـتص   (:كـاربردي - شـوراي آموزشـي علمـي      1/11/87 مصوبه جلـسه مـورخ       - 33مصوبه
                 )دانشجويان نظام پودماني

كليه پودمان ها و واحدهاي خود را گذرانده و طبـق مـصوبه             ،  براي آن دسته از افرادي كه در نظام پودماني          
كـاربردي از آزمـون جـامع    - شوراي برنامه ريزي آموزشي و درسي علمي       12/12/85 مورخ   87جلسه شماره 

 :به شرح ذيل مي باشدمعاف مي باشند تاريخ فارغ التحصيلي 

الزم بـه ذكـر   .  بهمن  هرسـال مـي باشـد     30 شهريور و    31 تير و    31درج تاريخ فارغ التحصيلي در سه تاريخ        
است چنانچه آخرين نمره دانش آموختگاني كه درس كارورزي ، كارآموزي ، پروژه و يا درس معرفي بـه                   

 بهمن سال قبل بوده     30اريخ فارغ التحصيل آنان      ارديبهشت به آموزش اعالم شود ت      15استاد دارند تا قبل از      
 آبـان  30 تير همان سال منظور خواهد شد و  چنانچه نمره دروس ياد شده تـا قبـل از   31و پس از اين تاريخ    

 30 شهريور و چنانچه پس از ايـن تـاريخ اعـالم شـود               31به مركز آموزش اعالم شود تاريخ فارغ التحصيلي         
 . التحصيلي منظور خواهد شدبهمن به عنوان تاريخ فارغ



                

 4 پيوست   

 

 جمهوري اسالمي ايران                    

 علوم ، تحقيقات و فناوريوزارت 

  كاربردي-دانشگاه جامع علمي

 

 

 

                    ابالغيه ها،اصالحيه ها و بخشنامه هاي ارسالي از سوي 

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،شوراي عالي برنامه ريزي                       
 و سازمان سنجش كشور

 

 

 

 



 ٥٠

 :  شوراي عالي برنامه ريزي12/9/74 مورخ 308مصوبه جلسه -1مصوبه 

كليه دانش آموختگان دوره هاي فـوق ديـپلم و ليـسانس ، كـه پـذيرش آنـان در دانـشگاهها و موسـسات                          
از طريـق آزمـون سراسـري سـازمان         ) داراي مجوز رسمي از شوراي گسترش آموزش عالي         (آموزش عالي   

 آيــين نامــه اموزشــي دوره هــاي كــارداني و 27ه و براســاس مــاده ســنجش آمــوزش كــشور صــورت گرفتــ
 شوراي عالي برنامه ريزي با مـدرك معـادل فـارغ التحـصيل شـده انـد، مـي                1369كارشناسي مصوب اسفند  

 .توانند در آزمون ورودي مقطع تحصيلي باالتر شركت كنند و عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف مي شود

 :  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري20/2/78 مورخ 3282/41نامه شماره -1ابالغيه 

 وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري، دانـشجويان          4/2/78نظر به اعالم كميسيون مركزي مواردخاص مورخ        
 آيين نامه آموزشي و بدليل مشروطي بـيش         29 و سالهاي بعد از آن كه با توجه به مفاد ماده             76ورودي سال   

ار گرفته اند، در صورت داشتن شرايط خاص بـشرط آنكـه ميـانگين كـل نمـرات           از حد در شرف اخراج قر     
 .كمتر از ده نباشد و در نيمسالهاي بعدي مشروط نگردند با ادامه تحصيل آنان موافقت گردد

 : وزارت علوم،تحقيقات و فناوري27/12/79 مورخ 3439/113بخشنامه شماره ـ 2ابالغيه 

- مركـز آمـوزش علمـي      [[انـشجو ضـمن انتقـال از يـك موسـسه            در مواردي كه ايجاب مـي كنـد ،يـك د          
انتقـال تـوام بـا       ،  ، الزاماً تغييـر رشـته دهـد        ]]كاربردي- مركز آموزش علمي   [[ به موسسه ديگر     ][كاربردي

مشروط بر آنكه دانشجو شرايط انتقال و تغيير رشـته توامـان را داشـته و هـر دو                .تغيير رشته امكان پذير است    
در حاليكه رشته مورد نظر در مبدا نباشد دانشجو منتقـل مـي شـود و بعـد           .ان صورت گيرد  كار به طور همزم   

  نيـاز بـه تاييـد و    ]]كـاربردي - مركـز آمـوزش علمـي   [[تغيير رشته در دانـشگاه مقـصد   .تغيير رشته مي دهد 
 . ندارد]]كاربردي- مركز آموزش علمي[[موافقت دانشگاه مبدا

 : وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري1/12/80خ  مور22220/2مصوبه شماره -1اصالحيه

ـ )اصالحي(30اده م  دانشجوئي كه به علت مشروط شدن يـا بـه هـر دليـل ديگـر از ادامـه تحـصيل در دوره         
 واحد درسـي را بـا نمـره قبـولي گذرانـده             70كارشناسي محروم يا منصرف مي شود در صورتي كه حداقل           

 . دريافت كندباشد مي تواند مدرك كارداني در همان رشته

 صدور مدرك كـارداني حـسب تقاضـاي دانـشجو و صـرفنظر از وجـود دوره كـارداني                    ـ)اصالحي(تبصره  
 .مصوب در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه صادركننده مدرك كارداني صورت ميگيرد

 

 



 ٥١

 :وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري : 27/6/81 مورخ 11132/2 مصوبه شماره -2اصالحيه

  شـوراي عـالي      14/2/76 مورخ   339 اصالحي آيين نامه آموزشي مصوب جلسه        30ه  براساس ماد  -1
ي گذرانده ي ، صرفنظر از ميانگين كل واحدها واحد درسي با نمره قبول   70برنامه ريزي گذراندن    

 .شده توسط ذينفع ، براي صدور مدرك كارداني در رشته كفايت دارد
 معطوف به پايان دوره تحـصيل در        12 ميانگين    آيين نامه آموزشي به كسب حداقل      65توجه ماده    -2

 اصالحي مترصد رسميت 30مقطعي است كه دانشجو براي آن پذيرفته شده است حال آنكه ماده         
بخشيدن به تحصيالت ميانه دانشجوياني است كه به هر دليل امكـان ادامـه تحـصيل و رسـيدن بـه                     

 مـاده  1 نيافتـه انـد بخـصوص كـه تبـصره           )65براي قرارگرفتن در شمول ماده      (پايان دوره را    
مذكور تصريح دارد براينكه دانشجوي دوره كارشناسي يا كارشناسـي ارشـد پيوسـته در صـورتي       

 و تبـصره آن مـي توانـد بـا اخـذ      30براسـاس مـاده    ( فارغ التحصيل شود   65كه نتواند براساس ماده   
 ).مدرك مقطع تحصيلي پايين تر فارغ التحصيل شود

 در  14/2/76 مـورخ    339از حيث دامنه شمول كليه مشمولين آيين نامه آموزشـي مـصوب جلـسه                -3
 . اصالحي و تبصره آن قرار مي گيرند30شمول ماده

 
كاربردي پودمـاني مـصوب جلـسه       -آموزشي دوره كارداني علمي    آيين نامه    16ماده  -3ابالغيه
 :   شوراي گسترش آموزش عالي23/12/82مورخ 

بـه   ، دانشجويان دوره هاي آموزش پودماني مي توانند در صورت قبولي در آزمون ورودي دانـشگاه جـامع                
توسـط گـروه    در ايـن صـورت درسـهاي گذرانـده دانـشجو            .نظام آموزش نيمـسالي ايـن دانـشگاه راه يابنـد          

آموزشي ذي ربط معادل سازي شده ،حداكثر پنجاه درصد آنها  پذيرفته و در كارنامه دانشجو ثبـت خواهـد     
 شد

  :: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 8686//99//2525 مورخ  مورخ 22//1689716897بخشنامه شماره بخشنامه شماره --44ابالغيه ابالغيه 
  

ه از تـسهيالت مـوردي      ه از تـسهيالت مـوردي       به بعد با اسـتفاد      به بعد با اسـتفاد     13761376نظر  به اينكه پيش از اين بعضي از دانشجويان ورودي سال             نظر  به اينكه پيش از اين بعضي از دانشجويان ورودي سال             
 در  در 1212ناشي از مواردخاص، با گذراندن تمامي واحدهاي درسـي  و بـدون كـسب حـداقل ميـانگين كـل        ناشي از مواردخاص، با گذراندن تمامي واحدهاي درسـي  و بـدون كـسب حـداقل ميـانگين كـل        

يكي از مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي دانش آموخته شناخته شـده انـد، بـا اعـالم پـذيرش حقـوق                     يكي از مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي دانش آموخته شناخته شـده انـد، بـا اعـالم پـذيرش حقـوق                     
  : : مكتسبه اين عده از دانش آموختگان موارد زير جهت اجرا ابالغ مي گرددمكتسبه اين عده از دانش آموختگان موارد زير جهت اجرا ابالغ مي گردد

انشگاه مي تواند نسبت به صدور مدرك مرسوم دانشگاهي بـراي آن دسـته از دانـشجوياني كـه تـا         انشگاه مي تواند نسبت به صدور مدرك مرسوم دانشگاهي بـراي آن دسـته از دانـشجوياني كـه تـا         دد  --11
 و  و 1010 تمامي واحدهاي درسي دوره را گذرانده اند ولي ميانگين كـل آنهـا بـاالتر از         تمامي واحدهاي درسي دوره را گذرانده اند ولي ميانگين كـل آنهـا بـاالتر از        8686//66//3131تاريخ  تاريخ  

  ككبديهي است اين افراد مي توانند از تمـامي مزايـاي قـانوني مـدر              بديهي است اين افراد مي توانند از تمـامي مزايـاي قـانوني مـدر              . .  مي باشد اقدام كند     مي باشد اقدام كند    1212كمتر از   كمتر از   
مذكور از جمله شركت در آزمونهاي سراسري مقطع باالتر ، دريافت دانشنامه و استخدام برخوردار               مذكور از جمله شركت در آزمونهاي سراسري مقطع باالتر ، دريافت دانشنامه و استخدام برخوردار               

  ..شوندشوند
   تمامي واحدهاي درسي دوره را گذرانـده انـد    تمامي واحدهاي درسي دوره را گذرانـده انـد   8686//66//3131به آن دسته از دانشجوياني كه بعد از تاريخ          به آن دسته از دانشجوياني كه بعد از تاريخ           -2

ثر طـي دو نيمـسال   ثر طـي دو نيمـسال   اجازه داده مي شود حداكاجازه داده مي شود حداك. .  است است1212 و كمتر از    و كمتر از   1010ولي ميانگين كل آنها باالتر از       ولي ميانگين كل آنها باالتر از       



 ٥٢

 گذرانده اند با پرداخت هزينه اي        گذرانده اند با پرداخت هزينه اي       1212تعدادي از دروس دوره را كه قبالً با نمره كمتر از            تعدادي از دروس دوره را كه قبالً با نمره كمتر از              تحصيلي ، تحصيلي ، 
براي جبران ميانگين كـل خـود مجـدداً انتخـاب كـرده و      براي جبران ميانگين كـل خـود مجـدداً انتخـاب كـرده و      ) ) نوبت دومنوبت دوم((معادل شهريه دروه هاي شبانه  معادل شهريه دروه هاي شبانه  

در صورتيكه اينگونه دانشجويان بعد از دو نيمسال تحصيلي موفق به جبران ميـانگين كـل                در صورتيكه اينگونه دانشجويان بعد از دو نيمسال تحصيلي موفق به جبران ميـانگين كـل                . . بگذرانندبگذرانند
 ..شوند، صرفاً مي توانند گواهينامه گذراندن واحدهاي درسي دوره را دريافت نمايندشوند، صرفاً مي توانند گواهينامه گذراندن واحدهاي درسي دوره را دريافت نمايندنن

شوراي عـالي برنامـه   22/10/86مصوبه جلسه مورخ -39 ماده 3اصالحيه تبصره    -3اصالحيه  
 :ريزي

در تهـران باشـد و      دختـر   ، چنانچه محل تحصيل دانشجوي       در موارد استثنايي كه دانشگاه تشخيص مي دهد       
موجود ) محل تحصيل شوهر( نيز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان    شوهر او 

در . عنوان دانشجوي مهمان دائم در يكي از دانـشگاههاي تهـران جايـابي شـود                نباشد، شوهر او مي تواند به       
الزامـي  بـراي دانـشجوي مهمـان دائـم         ) 52موضـوع مـاده     (درصد واحدهاي دوره  40اين حال رعايت سقف     

 .نيست و مدرك فراغت از تحصيل دانشجو در پايان دوره توسط دانشگاه مبدا صادر مي شود

شوراي عالي برنامـه    22/10/86 مصوبه جلسه مورخ     -39 ماده   4تبصره  اصالحيه   -4اصالحيه  
  :ريزي

يل، كميتـه   به منظور توزيع دانشجويان انتقالي به تهران و جلوگيري از سرگرداني آنان در تعيين محـل تحـص                 
اين كميتـه  . نام كميته انتقال تشكيل مي شود  علوم ، تحقيقات و فناوري به        اي در معاونت دانشجويي وزارت    

مي تواند براي پذيرش دانشجوي انتقالي در هريك از دانشگاههاي تهران سهميه تعيين كـرده و دانـشجويان                  
 .انتقالي را مطابق سهميه جايايي كند

  آيـين نامـه اجرايـي كميـسيون بررسـي مواردخـاص دانـشگاهها و           2 بـه مـاده      در اين خـصوص بنـد الحـاقي       
 . به قوت خود باقي است1/5/81 مورخ 5498/11موسسات آموزش عالي ، موضوع بخشنامه شماره 

  : شوراي عالي برنامه ريزي22/10/86 مصوبه جلسه مورخ -52تبصره ماده -1الحاقيه 

غير انتقاعي،  دانشگاه آزاد اسـالمي       – هاي آموزش عالي غير دولتي       دانشگاه پيام نور ، دانشگاه ها و مؤسسه       
و آموزشـكده هـاي فنـي و حرفـه اي           ) صـرفا بـراي دوره هـاي نيمـسالي        ( كـاربردي  -، دانشگاه جامع علمي   

مجازند نسبت به پذيرش دانشجوي مهمان براي دوره هاي كارداني و كارشناسـي ناپيوسـته تـا دو نيمـسال و                     
 درصـد واحـدهاي     40در اين حال رعايت سـقف       . ي پيوسته تا چهار نيمسال اقدام كنند        براي دوره كارشناس  

 . دوره براي دانشجوي مهمان الزامي نيست

 :  شوراي عالي برنامه ريزي22/10/86مصوبه جلسه مورخ -52تبصره ماده  - 2الحاقيه 

 1 عـالي مـذكور در تبـصره         مهمان شدن دانشجويان دانشگاه پيام نور در دانشگاه ها و مؤسسه هاي آمـوزش             
 مـاده مـذكور بـه    "تبـصره " 52بـا توجـه بـه تبـصره هـاي الحـاقي بـه مـاده                .الحاقي و بالعكس بالمانع اسـت       



 ٥٣

الزم به تاكيد است كه اوال دانشجويان دوره هـاي مجـازي در شـمول مقـررات         .  اصالح مي شود   "2تبصره"
ز تحصيل دانشجوي مهمان در هر حال برعهـده         اين بخشنامه قرار نمي گيرند و ثانيا اعطاي مدارك فراغت ا          

 .  دانشگاه مبداء است 

 : وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري27/12/86 مورخ 23704/2نامه شماره -5ابالغيه
 15در مورد آن عده از دانشجوياني كه ميانگين كل دروس گذرانده شده آن هـا در دوره پودمـاني حـداقل                 

كاربردي معادل سـازي دروس  -ره هاي نيمسالي دانشگاه جامع علمي در صورت پذيرفته شدن در دو      است ، 
 . درصد ، انجام شود50 ، بدون الزام به رعايت سقف 14گذرانده شده با نمره 

 كـاربردي بخـشنامه     - مصوب جلسه شوراي برنامه ريزي آموزشي و درسي علمـي          - 6ابالغيه  
  3/5/86م مورخ /26369/86شماره 

 بـا   3/5/86م مـورخ    /26369/86 هاي پودماني طبق بخشنامه شماره       ارائه دروس پيشنياز دوره   
 : مراعات موارد زيرالزامي است

پذيرفته شدگان داراي مدرك پيش دانشگاهي در رشته علوم تجربي همانند ديپلم هاي      -1
 .رياضي فيزيك مي باشند

  سال از زمان فارغ التحـصيلي آنهـا گذشـته باشـد ملـزم بـه                4كليه پذيرفته شدگاني كه      -2
  .گذراندن دروس پيشنياز مي باشند

 –  شوراي برنامه ريزي آموزشي و درسي علمي 12/12/85 مورخ 87مصوب جلسه -2مصوبه 
 :كاربردي 

 
 : حذف آزمون جامع براي گروههاي ذيل با اكثريت آرا به شرح ذيل تصويب شد

 . دانشجويان غير حضوري رشته مديريت خانواده به روش پودماني -1
 چنانچه درآزمون ورودي مقـاطع      82،  81ره هاي آموزش پودماني ورودي سالهاي       دانشجويان دو  -2

 .باالتر پذيرفته شوند 

چنانچه در آزمـون ورودي مقـاطع       .  به بعد    83دانشجويان دوره آموزش پودماني ورودي سالهاي        -٣
 .باالتر كه از طريق سازمان سنجش وآموزش كشور برگزار مي شود پذيرفته شوند

 

 آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي مواردخـاص دانـشگاهها و           2 به ماده    3اقيهالح -3الحاقيه
  1/5/81 مورخ 5498/11موسسات آموزش عالي ، موضوع بخشنامه شماره 

 شوراي  1376 آيين نامه آموزشي مصوب ارديبهشت ماه سال         39 ماده   4اختيارات مندرج در تبصره     )8-الف
 .رد خاص دانشگاه هاي واقع در شهر تهران واگذار مي شود عالي برنامه ريزي به كميسيون بررسي موا



 ٥٤

 درصد ظرفيت پذيرش خـود را از ميـان دانـشجويان            3كميسيون اين دانشگاه ها بايد ساليانه حداقل به ميزان          
 . آيين نامه آموزشي پذيرش نمايند 39واجد شرايط انتقال به شهر تهران مندرج  در ماده 

رد خاص دانشگاه ها مي تواننـد در بـاره تقاضـاي انتقـال سـاير دانـشجويان                   كميسيون بررسي موا   – 1تبصره  
 آيين نامـه اجرايـي كميـسيون بررسـي مـوارد خـاص              2 ماده   2 –داراي شرايط خاص براساس مفاد بند الف        

 .دانشگاه ها و مؤ سسات آموزش عالي تصميم گيري نمايد 

 درصد ظرفيت پذيرش    1د ساليانه به ميزان      كميسيون مركزي بررسي موارد خاص وزارت مي توان        -2تبصره  
 . به هر دانشگاه دانشجوي انتقالي معرفي كند

 

 

 



                

 5 پيوست   

 

 جمهوري اسالمي ايران                    

 علوم ، تحقيقات و فناوريوزارت 

  كاربردي-دانشگاه جامع علمي

 

 اجراييآيين نامه 

 كميسيون بررسي موارد خاص

 دانشگاهها و موسسات

 آموزش عالي

 

 

 
 )19/12/74 مورخ 28588/11شماره (
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كميسيون بررسي موارد خاص كه از اين پس به لحاظ اختصار كميسيون ناميده مـي شـود در دانـشگاهها و                     
موسسات آموزش عالي تشكيل مي گردد تا با رعايـت مفـاد ايـن آيـين نامـه فقـط بـه وضـعيت تحـصيلي                          

 .خاص تشخيص داده مي شوند رسيدگي و راي نهايي صادر نمايد دانشجوياني كه مورد
 

  ريف مواردخاص    تع-1ماده 
مواردخاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي شود كه جريان تحصيل آنان به خـاطر عللـي خـارج از اراده و                     
اختيار آنها كه درتحصيلشان موثر بوده با مشكل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و آيين نامه هاي موجود                    

حـل منطقـي بـه بررسـي بيـشتر و قـضاوت             ه راه   يارا ممكن نيست و رسيدگي به مشكالت تحصيلي آنها و        
 .دقيقتر و همه جانبه نياز داشته باشد

 
  :   اختيارات كميسيون -2ماده 

ل مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل و در حال اخراج آموزشي موسسه آموزش عالي را                يكميسيون مسا 
و راي خـود را صـادر       به صورت موردي و خاص بررسي مي كند و در چارچوب اختيارات زير تصميم گيـري                 

 . مي نمايد
 

 كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته   اختيارات مربوط به دانشجويان دوره هاي كارداني،-الف
 آيـين نامـه آموزشـي دوره هـاي        27 اجازه ادامه تحصيل به دانشجوياني كه با وجود رعايـت مـاده              -1-الف

 در معرض اخـراج قرارگرفتـه انـد بـشرط     1يزي شوراي عالي برنامه ر69 كارداني و كارشناسي مصوب اسفند   
 . نباشد و بعد ازآن ديگرمشروط نگردند10آنكه ميانگين كلشان كمتر از 

 اجازه انتقال موقت يا دائم از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر به دانشجوياني كه براساس آيـين نامـه                    -2-الف
يون بررسـي مواردخـاص دانـشگاههاي       آموزشي موجود واجد شرايط انتقال نيستند درصورت موافقت كميـس         

 .مبدا و مقصد 
نيمه متمركز و دانشگاه پيام نور به دانشگاهها           ،ان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي    انتقال دانشجوي : تبصره

وموسسات آموزش عالي دولتي و نيز انتقال دانشجويان دوره شبانه بـه دوره روزانـه مطلقـاً ممنـوع اسـت و                      
 ولي كميسيون مي تواند تقاضاي انتقال دانشجويان از دوره روزانه           رسي نمي باشد ،   توسط كميسيون قابل بر   

به دوره شبانه ، دانشگاه پيام نور و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي را مورد بررسي قرار داده و دربـاره آن                     
 . تصميم گيري كند

ويان دوره هـاي كـارداني و       ويان دوره هـاي كـارداني و        موافقت با افزايش سنوات تحصيلي به مدت يك نيمسال براي دانـشج             موافقت با افزايش سنوات تحصيلي به مدت يك نيمسال براي دانـشج            --33--الف
كارشناسي ناپيوسته ودو نيمسال براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشـد پيوسـته اي كـه          كارشناسي ناپيوسته ودو نيمسال براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشـد پيوسـته اي كـه          

                                                           
 -69يين نامه آموزشي سال آ27ماده   ١

 و  12 نيمسال متنـاوب كمتـر از        4در صورتيكه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا                
اما اگر در اين حال ميـانگين كـل او حـداقل    .  باشد در هر مرحله اي از ادامه تحصيل محروم مي شود 10ميانگين كل او كمتر از      

 كمتر نشود به تحصيالت خود    10 ، دانشجو مي تواند تا زماني كه ميانگين هيچيك از نيمسالهاي تحصيلي بعدي وي از                  باشد 10
 .ادامه دهد ولي بجاي مدرك مرسوم دانشگاهي براساس ضوابط مربوط گواهينامه معادل در همان مقطع تحصيلي دريافت كند 



 ٥٦

حداكثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده و ادامه تحصيل آنها از لحـاظ سـاير مقـررات                     حداكثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده و ادامه تحصيل آنها از لحـاظ سـاير مقـررات                     
  ..آموزشي مانعي نداشته باشدآموزشي مانعي نداشته باشد

ـ شت به تحصيل دانشجوياني كه بـداليل موجـه بـا ارا     شت به تحصيل دانشجوياني كه بـداليل موجـه بـا ارا      موافقت با بازگ    موافقت با بازگ   --44--الف ـ ي ه مـدارك مـستدل حـداكثر    ه مـدارك مـستدل حـداكثر    ي
  ..يكسال براي ثبت نام و ادامه تحصيل مراجعه ننموده اند و مشكلي از لحاظ خدمت نظام وظيفه ندارنديكسال براي ثبت نام و ادامه تحصيل مراجعه ننموده اند و مشكلي از لحاظ خدمت نظام وظيفه ندارند

  ..مدت غيبت اين قبيل دانشجويان جزو سنوات تحصيلي آنان محسوب مي شودمدت غيبت اين قبيل دانشجويان جزو سنوات تحصيلي آنان محسوب مي شود: : تبصره
ـ ال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني كـه بـا ارا            ال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني كـه بـا ارا             موافقت با حداكثر يك س      موافقت با حداكثر يك س     --55--الف ـ ي ه ه ي

مدارك مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتال گرديده اند و يا خـانم هـايي كـه دوران بـارداري و زايمـان را                         مدارك مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتال گرديده اند و يا خـانم هـايي كـه دوران بـارداري و زايمـان را                         
  ..سپري مي نمايند و يا كساني كه با تاييد وزير مربوط به كار آنان نياز مبرم مي باشدسپري مي نمايند و يا كساني كه با تاييد وزير مربوط به كار آنان نياز مبرم مي باشد

  
  

يررشته دانشجويان از يك رشته به رشته اي ديگر در همان گروه آزمايـشي و مقطـع                 يررشته دانشجويان از يك رشته به رشته اي ديگر در همان گروه آزمايـشي و مقطـع                  موافقت با تغي    موافقت با تغي   --66--الف
تحصيلي درصورتي كه دانشجو توانايي ادامه تحصيل در رشته فعلـي خـود را از دسـت داده باشـد بـا حفـظ                   تحصيلي درصورتي كه دانشجو توانايي ادامه تحصيل در رشته فعلـي خـود را از دسـت داده باشـد بـا حفـظ                   

  ..حداقل نمره آزمون سراسري رشته موردتقاضا در كل كشور در سهميه مربوطحداقل نمره آزمون سراسري رشته موردتقاضا در كل كشور در سهميه مربوط
نشجويان از يك گروه آزمايشي به گـروه آزمايـشي ديگـر در صـورتي كـه                 نشجويان از يك گروه آزمايشي به گـروه آزمايـشي ديگـر در صـورتي كـه                  موافقت با تغييررشته دا     موافقت با تغييررشته دا    --77--الف

دانشجو توانايي ادامه تحصيل دركليه رشته هاي گروه آزمايشي خود را از دست داده باشد به شـرط داشـتن                    دانشجو توانايي ادامه تحصيل دركليه رشته هاي گروه آزمايشي خود را از دست داده باشد به شـرط داشـتن                    
  ..حداقل نسبت نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در كل كشور در سهميه مربوطحداقل نسبت نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در كل كشور در سهميه مربوط

 
   دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته  دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته اختيارات مربوط به دانشجوياناختيارات مربوط به دانشجويان -ب
 موافقت با يك نيمسال افزايش سنوات تحصيلي براي دانشجوياني كه حداكثر مدت مجاز تحصيل                موافقت با يك نيمسال افزايش سنوات تحصيلي براي دانشجوياني كه حداكثر مدت مجاز تحصيل               --11-ب

  ..آنان برابر مقررات به پايان رسيده و از لحاظ ساير مقررات آموزشي مجاز به ادامه تحصيل هستندآنان برابر مقررات به پايان رسيده و از لحاظ ساير مقررات آموزشي مجاز به ادامه تحصيل هستند
ـ نوات تحصيلي دانشجوياني كـه بـا ارا       نوات تحصيلي دانشجوياني كـه بـا ارا        موافقت با حداكثر يك سال مرخصي بدون احتساب در س           موافقت با حداكثر يك سال مرخصي بدون احتساب در س          --22-ب ـ ي ه ه ي

هـايي كـه دوران بـارداري و زايمـان را           هـايي كـه دوران بـارداري و زايمـان را             مدارك مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتال گرديده اند و يا خـانم             مدارك مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتال گرديده اند و يا خـانم             
 ..سپري مي نمايند و يا كساني كه با تاييد وزير مربوط به كارشان نياز مبرم باشدسپري مي نمايند و يا كساني كه با تاييد وزير مربوط به كارشان نياز مبرم باشد

  : : دركليه موارد اصول زير بايد رعايت شوددركليه موارد اصول زير بايد رعايت شود -ج
  حفظ كيفيت آموزشي حفظ كيفيت آموزشي ) 1
  حفظ حداقل واحد مقرر و معدل الزم براي فراغت از تحصيل حفظ حداقل واحد مقرر و معدل الزم براي فراغت از تحصيل ) 2
  حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس ) 3
  حفظ حداقل نمره آزمون و يا نسبت نمره آزمون سراسري حسب مورد در كل كشور در سهميه مربوط حفظ حداقل نمره آزمون و يا نسبت نمره آزمون سراسري حسب مورد در كل كشور در سهميه مربوط ) 4
  عدم تغيير مقطع تحصيلي از پايين تر به باالتر عدم تغيير مقطع تحصيلي از پايين تر به باالتر ) 5
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  تركيب اعضاء)3ماده
  يس كميسيونيس كميسيونيييس دانشگاه بعنوان ريس دانشگاه بعنوان ريي ر ر)1
 معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به عنوان دبير كميسيون )  2
 معاون آموزشي دانشگاه ) 3
 چهار نفر از اعضا هيات علمي صاحب نظر و متعهد دانشگاه به پيشنهاد دبيركميسيون )  4
 

ارگر، مدير كـل آموزشـي ، مـديركل تحـصيالت تكميلـي و              مديركل امور دانشجويان شاهد و ايث      : 1تبصره  
 .مديركل امورفرهنگي چنانچه عضو هيات علمي باشند براي  عضويت در كميسيون در اولويت قراردارند

 
 معاونـت   يكليه اعضا با حكم رياست دانشگاه منـصوب مـي شـوند و رونوشـت حكـم آنـان بـرا                    : 2تبصره  

 .دانشجويي وزارت ارسال مي گردد
 

 : نحوه ارجاع پرونده ها به كميسيون ) 4ماده
كميسيون وضعيت تحصيلي و درخواستهايي كه به يكي از دوطريق زير ارجاع گردد را مورد رسيدگي قرار مي                  

 : دهد
 مواردي كه پس از طرح در كميسيون آموزشي با شوراي تحصيالت تكميلـي دانـشگاه بـا امـضاء معـاون                      -1

 .آموزشي به كميسيون ارجاع شود
س دانشگاه، معاون دانشجويي و يا معاون آموزشي به كميـسيون           يي تقاضاي دانشجوياني كه به تشخيص ر      -2

  . ارجاع گردد
  

يس دانشگاه ، معاونين دانشجويي ، آموزشي و نصف بعالوه يـك اعـضا          يجلسات كميسيون با حضور ر    : : 11تذكرتذكر
  .يه اعضاء معتبر مي باشدرسميت مي يابد و تصميمات كميسيون با راي مثبت نصف به اضافه يك كل

  
يس دانشگاه ، جلسه با حضور نماينـده تـام االختيـار ايـشان تـشكيل                يدر صورت عدم امكان حضور ر     : : تبصرهتبصره

 . خواهد شد
 روز يكبار و در صورت ضـرورت بنـا بـه تـشخيص دبيـر كميـسيون                  15جلسات كميسيون حداقل هر     : : 22تذكرتذكر

 .بصورت فوق العاده تشكيل مي شود
لسات كميسيون با شرح وضعيت تحصيلي دانشجويان و داليـل خـاص بـودن آنهـا پـس از                   صورت ج : : 33تذكرتذكر

 .يس دانشگاه ارسال مي گردديامضاء كليه اعضاء حاضر در جلسه جهت تاييد ر
 .س دانشگاه و ابالغ به معاون آموزشي الزم االجراستيي آراء صادره پس از امضاء ر: : 44تذكرتذكر
جهت رسيدگي در كميـسيون مطـرح مـي          دماتي سوابق امر، موارد را    دبير كميسيون پس از بررسي مق     : : 55تذكرتذكر
  .نمايد
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 گزارش به كميسيون مركزي بررسي مواردخاص ) 5ماده
دبير كميسيون موظف است حداقل هر دو ماه يكبار گزارشي مكتوب از فعاليتها و مصوبات را به همراه صورت                   

تقر در حـوزه معاونـت دانـشجويي وزارت         جلسات كميسيون به كميسيون مركزي بررسـي مـوارد خـاص مـس            
 .فرهنگ و آموزش عالي ارسال كند

 
 : موارد  استثنايي ) 6ماده

مواردي را كه از  اختيارات كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه نمي باشد و كميسيون دانـشگاه تـشخيص                    
 حـسب فـرم     مي دهد تا در كميسيون مركزي بررسي موارد خاص رسيدگي گردد وضعيت تحـصيلي دانـشجو               

 .مربوط به همراه ساير مدارك با امضاء رياست دانشگاه به كميسيون مركزي بررسي مواردخاص ارسال شود
 .آراء كميسيون مركزي بررسي موارد خاص براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي الزم االجراست: تذكر 

 
  ) 7ماده

يي وزارت مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه         آراء كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه در معاونت دانشجو        
 .خارج از اختيارات كميسيون دانشگاه تشخيص داده شود به آن رسيدگي خواهد شد

 به تاييد وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تـاريخ تـصويب               16/12/74 ماده در تاريخ     7اين آيين نامه د ر    
 .جايگزين آيين نامه قبلي مي شود

 
  
 



                

 6 پيوست   

 

 جمهوري اسالمي ايران                    

 علوم ، تحقيقات و فناوريوزارت 

  كاربردي-دانشگاه جامع علمي

 

 دستورالعمل اجرايي بخشنامه ايجاد تسهيالت 

 

 براي فرزندان اعضاي هيات علمي
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  دستورالعمل اجرايي بخشنامه ايجاد تهسيالت دستورالعمل اجرايي بخشنامه ايجاد تهسيالت 
  

  لميلمييات عيات عبراي فرزندان اعضاي هبراي فرزندان اعضاي ه
  

   سازمان سنجش  سازمان سنجش 8282//55//11س مورخ س مورخ //2441924419نامه شماره نامه شماره 
 موضوع انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي كـه بـه امـضاي وزراي    21/4/82پيرو صدور بخشنامه مورخ     

زشكي رسيده اسـت، دسـتورالعمل زيـر        محترم علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پ          
 . ابالغ مي گردد

 
 : تعاريف  )1
 منظور از دانشگاه كليه موسسات آموزش عالي و پژوهـشي هـستند كـه بـا مجـوز                   :دانشگاه -1-1

شوراي گسترش آموزش عـالي وزارتـين علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و وزارت بهداشـت،        
ي اسـالمي و يـا بـا        درمان و آموزش پزشكي و يا به موجب قـانون مـصوب مجلـس شـورا               

 .مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي تاسيس شده اند
 منظور از مقطع در اين دستورالعمل مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي پيوسـته يـا    :مقطع -1-2

 .ناپيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته مي باشد

نوبـت  يـا  ( منظور از دوره در اين دسـتورالعمل دوره هـاي تحـصيلي روزانـه، شـبانه      :دوره   -1-3
 .، غيرانتفاعي ، پيام نور ، نيمه حضوري و آموزش از راه دور است) دوم

 منظور از گروه آزمايشي يكي از پنج گروه آزمايشي علوم رياضي و فنـي               :گروه آزمايشي  -1-4
، علوم تجربي ، علوم انـساني ، هنـر و زبـان آزمـون سراسـري و يـا گروههـاي آزمونهـاي                        

 .ه مي باشدكارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوست

نمـره كـل آخـرين نفـر پذيرفتـه      % 90حدنصاب نمره علمي الزم، براي انتقـال        :حدنصاب -1-5
 . شده در سهميه مربوط براي رشته محل مورد تقاضا مي باشد

 منظور از عضو هيات علمي ، كليه اعضاي هيات علمي رسمي قطعي يا              :عضو هيات علمي     -1-6
در دو حالــت اخيــر بايــد هنگــام (ي رســمي آزمايــشي اعــم از شــاغل ، بازنشــسته يــا متــوف 

دانـشگاه اسـت كـه گـزينش     ) بازنشستگي يا فوت عضو رسمي وزارتين مذكور بوده باشند     
 . علمي و عمومي آنها توسط يكي از وزارتين انجام شده باشد
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 كليه اعضاي هيات علمي حق التدريسي ، پيماني و نيز كساني كه كليه مراحل گزينش استاد                 :تبصره  
 تا زمان قبولي فرزند خود، نگذرانده اند از تسهيالت اين آيين نامه نمي توانند               6-1بط بند   را طبق ضوا  
 .استفاده كنند

 
منظور از دانشگاه مبدا ، محلي است كه داوطلب در آنجا قبول        : دانشگاه مبدا  و مقصد       -1-7

 .شده و دانشگاه مقصد ، محلي است كه داوطلب مي خواهد به آنجا انتقال يابد

پذيرفته شدگان آزمون سراسـري مـي تواننـد از دانـشگاه            : ط انتقال در آزمون سراسري    ضواب) 2
مبدا به يكي از دانشگاهها، ترجيحاً دانشگاه محل خدمت يكي از والدين خود و يا درصورت نبودن آن         
رشته در آن شهر به دانشگاه نزديكترين شهر محل خدمت يكي از والـدين بـا تعيـين سـازمان در همـان                       

 .و گروه آزمايشي و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط زير انتقال يابندمقطع 

روزانه به روزانه ، شـبانه بـه        ( انتقال از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد در همان رشته و همان مقطع               -2-1
 )شبانه ، روزانه به شبانه ، روزانه و شبانه به پيام نور ، روزانه و شبانه به غيرانتفاعي

 .فقط انتقال از يك مركز پيام نور به مركز ديگر پيام نور بالمانع است -2-2

 . فقط انتقال از يك موسسه غيرانتفاعي به موسسه غير انتفاعي ديگر بالمانع است-2-3

 . فقط انتقال از يك دوره نيمه حضوري به دوره نيمه حضوري ديگر بالمانع است-2-4

اي مناطق در حال توسعه ، مـي تواننـد در صـورت داشـتن                فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاهه     -2-5
 .حد نصاب به شهرهاي ديگر در همان رشته منتقل شوند

 اگر فرزند هيات علمي داراي حدنصاب الزم براي انتقال نباشد دانشگاه مقصد ، كـه لزومـاً                  -1تبصره  
تبـديل ميهمـان بـه      . دبايد در شهر محل خدمت والدين باشد، مي تواند وي را به عنوان ميهمـان بپـذير                

انتقال دائم مشروط به احراز وضعيت علمي مناسـب طـي حـداقل دو تـرم اول تحـصيلي بـه تـشخيص                       
در دوره ميهمان شدن ، دانشجو در دانـشگاه مقـصد واحـد مـي گيـرد و لزومـي                    . دانشگاه مقصد است  

 .ندارد از دانشگاه مبدا فرم ميهمان اخذ كند

ماننـد موسـسات وابـسته  بـه         (ه با شرايط خاصي دانشجو مي پذيرد        براي انتقال به موسساتي ك    : 2تبصره
بـا   دارا بودن شرايط خاص موسسه مقصد ضروري است و تاييد شـرايط مـوردنظر             ) ساير وزارتخانه ها  
 .                                                                                                                 ي باشدموسسه مقصد م
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پذيرفته شدگان سهميه رزمندگان ، شاهد، جانبازان ، فرزندان و همسران آنان جهت استفاده              : 3 تبصره
 .د را كسب نماينداز اين تسهيالت بايد حدنصاب نمره در سهميه آزا

 تسهيالت در آزمون كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته )3

كليه تسهيالت منظور شده در آزمون سراسري براي انتقال ، در آزمون كارداني پيوسـته و كارشناسـي                  
ناپيوسته كه  توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي شود ، در همـان موسـساتي كـه از ايـن          

 .مي پذيرند با رعايت ضوابط فوق نيز وجود داردآزمون دانشجو 

 نحوه اجرا ) 4 

براي اجراي هر چه بهتر اين دستورالعمل و جلوگيري از بروز مشكالت مختلف براي اساتيد محترم به                 
 : شرح زير عمل مي شود

پس از اعالم رسمي اسامي پذيرفته شدگان از سوي سازمان سنجش ، عضو هيات   :  تكميل فرم    -4-1
ي با همراه داشتن يك نسخه از كپي آخرين حكم استخدامي به حـوزه معاونـت آموزشـي دانـشگاه                    علم

محل خدمت خود مراجعه و فرم هاي معرفي و انتقال را دريافت و تكميـل مـي كنـد و پـس از امـضاء و                   
مهر معاونت آموزشي دانشگاه ، فرم تكميل شده را همراه با كپـي حكـم اسـتخدامي برحـسب مـورد در                      

ن به حوزه معاونت اجرايي سازمان سـنجش و در شهرسـتانها بـه حـوزه معاونـت آموزشـي دانـشگاه                      تهرا
 .مقصد تحويل مي دهد

  تهران   انتقال از شهرستان به -4-2

براي كليه فرزندان اعضاي هيات علمي كه با توجه به مفاد اين بخـشنامه خواسـتار انتقـال بـه تهـران مـي                        
 : دباشند، به ترتيب زير عمل مي شو

سازمان سنجش پس از اخذ فرمهاي مربوطه براساس نمره كل اكتـسابي در آزمـون نـسبت بـه جايـابي و                      
 . تهران اقدام مي كند رمعرفي فرزندان اعضاي هيات علمي د

اگر دانشگاه مقصد، محل خدمت والدين باشد عضو هيات علمي ضرورت ندارد كه به سازمان               : تبصره
سـپس  . اند نسبت به ثبت نام مشروط فرزند عضو هيات علمي اقدام نمايـد            مراجعه نمايد و دانشگاه مي تو     

 . فرمهاي مذكور را به سازمان ارسال تا اقدام الزم به عمل آيد
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  شهرستان انتقال از شهرستان به -4-3

را جهـت  هـا   مبت نـام مـشروط اقـدام و سـپس فـر     دانشگاه مقصد پس از اخذ فرمهاي مربوطه نسبت به ث    
 .ا سازمان طبق ضوابط اقدام نمايدسازمان ارسال ت

  سازمان سنجش در صورت امكان بـه نحـو مقتـضي رشـته محلهـايي كـه داوطلـب داراي حـد                      :تبصره  
 .نصاب علمي براي انتقال است به وي معرفي مي نمايد

 موارد متفرقه )5

رفي بـه    فرزند عضو هيات  علمي براي معرفي به محل خدمت والدين خود اولويت دارد و اين مع                 -5-1 
 .صورت ظرفيت اضافي است

 استفاده از مفاد اين دستورالعمل فقط براي يكبار در دوره تحـصيل دانـشجو مجـاز اسـت  و بايـد                       -5-2
 .حداكثر تا پايان سال اول ورود به دانشگاه عملي شود

 انتقال ازگرايشي به گرايش ديگر در همان رشته ، در صورت عدم وجود گـرايش در شـهر محـل      -5-3
 . والدين، تغيير گرايش با نظر سازمان بالمانع استخدمت

داوطلبي كه در رشته هاي داراي شرايط خاص مربوط به نهادها و يا رشته هاي نيمـه متمركـز كـه داراي              
تعهد خدمت بوده پذيرفته شده باشد، در صورت موافقت نهاد مذكور و داشتن شرايط مي توانـد انتقـال                   

 .دهد

هاي داراي شرايط خاص مربوط به نهادها و يا رشته هاي نيمـه متمركـز كـه                  داوطلبي كه در رشته      -5-4
داراي تعهد خدمت بوده پذيرفته شده باشد، در صورت موافقت نهاد مذكور و داشتن شرايط مـي توانـد                

 .انتقال دهد

 دانشگاهها موظفند از فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاهها كه بر اسـاس ايـن دسـتورالعمل ، از         -5-5
 اقدام مـي نماينـد ، ثبـت نـام بـه       3-4رف سازمان معرفي مي شوند و يا به صورت مشروط براساس بند             ط

عمل آورده و فهرست اسامي آنان را حداكثر تا پايان مهر همان سال ، جهت اقـدام مقتـضي بـه سـازمان                       
 . سنجش آموزش كشور ارسال دارند
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، در كميسيون مواردخاص سازمان سـنجش        مواردي كه در اين دستورالعمل پيش بيني نشده است         -5-6
 .مطرح مي شود



                

 7 پيوست   

 

 جمهوري اسالمي ايران                    

 علوم ، تحقيقات و فناوريوزارت 

  كاربردي-دانشگاه جامع علمي

 
 آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل 

 در خارج از كشور به دانشگاهها ،موسسه هاي 

 آموزش عالي و مراكز پژوهشي داخل

 

 

 

 12/7/85مصوب جلسه 

 هيات محترم وزيران
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  هيات محترم وزيران 12/7/85مصوبه جلسه مورخ 
 

آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها ، 
 موسسه هاي آموزش عالي و مراكز پژوهشي داخل

 
به منظور كاهش مشكالت دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور و فراهم نمودن امكـان                  

امه تحصيل آنان در دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي داخل و در راستاي اجـراي مـصوبه جلـسه                    اد
 هيات محترم وزيران ، آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحـصيل در خـارج از                  12/7/85مورخ  

 .كشور به دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي داخل به شرح زير ابالغ مي شود
 : براي رعايت اختصار ، در اين آيين نامه از واژه ها ي زير استفاده شده است :1ماده 

 آيين نامه انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و                :آيين نامه    -1-1
 موسسه هاي آموزش عالي و مراكز پژوهشي داخل 

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري :وزارت  -1-2

اه و موسسه آموزش عالي يا مراكز پژوهشي داراي مجوز از شوراي عالي انقـالب                دانشگ :موسسه   -1-3
 فرهنگي و يا وزارت 

 شوراي انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل دريكـي از دانـشگاهها و موسـسه هـاي                  :شورا -1-4
 داخل كشور

 دانشجو -1-5
 

 :  شرايط عمومي انتقال به شرح زير است:2ماده 
 دا از نظر اداره كل امور دانش آموختگان وزارت  معتبر بودن موسسه مب-2-1

شد فقط براي انتقـال     با اعتبار دانشگاه محل تحصيل چنانچه از طرف وزارت علوم آن كشور تاييد شده               :تبصره
 .به دوره هاي كارداني و كارشناسي بالمانع است

 فه عمومي  نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشي و خدمت وظي-2-2
  دارا بودن مدارك تحصيلي مقاطع قبلي مورد تاييد مراجع ذيصالح-2-3
  نداشتن بيش از يك سال وقفه تحصيلي در زمان تسليم تقاضا-2-4
 دارا بودن ديپلم دوازده ساله يا پيش دانشگاهي يا معادل ارزشيابي شـده آن بـه تاييـد وزارت آمـوزش و                  -2-5

 صيل در مقاطع كارداني و كارشناسي پرورش براي متقاضيان ادامه تح
 

 :  شرايط اختصاصي انتقال به شرح زير است :3ماده 
 واحد درسي اصلي بـا      12گذراندن حداقل    : كارشناسي پيوسته ،  ناپيوسته  دوره هاي كارداني ، كارشناسي     -3-1

  يا معادل آن 20 از 13ميانگين كل حداقل 
با ميانگين كل   )  جبراني غير از واحدهاي  ( واحد درسي    6ن حداقل   گذراند:  دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته    -3-2

  يا معادل آن 20 از 15حداقل 
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 واحـد درسـي اصـلي بـا         30گذرانـدن حـداقل     :  دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه اي دامپزشكي          -3-3
  يا معادل آن 20 از 13ميانگين كل حداقل 

ل دانشجويان اين دوره كامالً وفق مقررات برعهده موسسه پذيرنـده مـي             نحوه انتقا  : دوره دكتراي تخصصي   -3-4
 .باشد

بديهي اسـت در زمـان      .  كپي مدارك كافي مي باشد     3 جهت اخذ پذيرش در دوره هاي مندرج در ماده           :تبصره
 مـورد  " صحت صـدور و تعلـق   " به مهر    هثبت نام مي بايستي اصل مدارك تحصيلي دانشجو كه ممهور شد          

 .ي نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در كشو محل تحصيل دانشجو رسيده است ، ارائه گرددتاييد رسم
 ميزان شهريه تحصيلي دانشجويان انتقالي به تفكيك رشته تحصيلي در هـر سـال براسـاس مـصوبه                   :4ماده  

رانه دانشجويي  هيات امناء موسسه پذيرنده خواهد بود ، كه اين مبلغ در هر حال نبايد از دو برابر سقف هزينه س                   
دانشگاهها كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهـوري و يـا وزارت تعيـين مـي شـود                      

 .بيشتر باشد
اعضاي هيات علمي كه از فرصت مطالعاتي استفاده كرده اند و دانشجويان بورسـيه              ( فرزندان و همسر     :تبصره  

سـاير  ( يه معاف ، و شـهريه تحـصيلي فرزنـدان و همـسر            از پرداخت شهر  ) شاغل به تحصيل در خارج از كشور      
در صورت انتقال به موسسه هاي دولتـي   ) اعضاي هيات علمي مامور و مامورين رسمي دولت به خارج از كشور           

به ميزان شهريه دوره شبانه و در صورت انتقال به موسـسه هـاي غيرانتفـاعي غيردولتـي برابـر شـهريه سـاير            
 .هد بوددانشجويان موسسه مقصد خوا

  تركيب شوراي انتقال :5ماده 
 :  نفر به شرح زير است8شورا متشكل از 

 ) رئيس شورا( معاون دانشجويي وزارت -5-1
 )دبيرشورا ( مديركل امور دانشجويان داخل -5-2
 )مديركل ( نماينده تام االختيار معاون آموزشي وزارت -5-3
  مديركل بورس و امور دانشجويان خارج  -5-4
  مديركل امور دانش آموختگان -5-5
حـداقل  ( كـاربردي    – نماينده تام االختيار رياست دانشگاههاي آزاد اسالمي، پيـام نـور و جـامع علمـي                  -5-6

 ) مديركل 
جلسات شورا با حضور پنج نفر رسميت مـي يابـد و تـصميمات جلـسه بـا اكثريـت آرا حاضـرين الزم                   : تبصره  

 .االجراست
ويان زير پس از بررسي در شورا و تصويب آن توسط رئيس شـورا بـه موسـسه مربـوط                     پرونده دانشج  :6ماده  

 .معرفي مي شود
  فرزندان و همسر مامورين دولت -6-1
   فرزندان و همسر اعضاي هيات علمي-6-2
  فرزندان و همسر دانشجويان بورسيه - -6-3
  ساير متقاضيان به تشخيص دبير شورا-6-4
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م دانشجو در دانشگاههاي خارج از كشور مي بايست در زمان ماموريت والـدين يـا                 پذيرش و ثبت نا    :1تبصره  
همسر صورت گرفته و درخواست انتقال دانشجو همزمان با اتمام ماموريت مامور يا اتمام تحـصيل دانـشجوي                  

 .بورسيه قابل بررسي براي انتقال به دانشگاههاي داخل مي باشد
براي رشته ها و مقاطع تحصيلي داير در موسـسه مقـصد انجـام مـي                 پذيرش دانشجوي انتقالي فقط      :2تبصره
 .شود

 . چنانچه متقاضي درخواست تغييررشته داشته باشد، همزمان با انتقال قابل بررسي خواهد بود:3تبصره 
تقاضاي انتقال در موارد خاص به تشخيص رئيس يا دبير شورا قابـل بررسـي و تـصميم گيـري مـي                      : 7ماده  
 .باشد

كليه اختيارات امر انتقال مندرج در اين آيين نامه در صورتيكه موسسه اي خود مايل بـه امـر انتقـال                      :8ماده  
 .باشد تفويض مي گردد

الزم است يك رونوشت از نتيجه انتقال و ثبت نام چه از طرف شوراي انتقال معرفي شده باشد و چـه                     : تبصره  
دبيرخانـه انتقـال از خـارج از    (ره كل امـور دانـشجويان داخـل       موسسه راساً امر انتقال را انجام داده باشد، به ادا         

 .ارسال گردد) كشور
 . تصميمات و احكام صادره از طرف شورا براي كليه موسسه ها الزم االجرا مي باشد:9ماده 
 .فرايند و گردش كار اين آيين نامه براساس شيوه نامه اجرايي الحاقي مي باشد: 10ماده 

 
 به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسـيدو از  19/8/1386 تبصره در تاريخ  8ماده و    10اين آيين نامه در     

ضمناً از تاريخ ابالغ اين آيين نامه ،كليه آيين نامه ها و            . تاريخ تصويب براي مدت دوسال الزم االجرا مي باشد        
 .بخشنامه هاي مغاير با آن فاقد اعتبار مي باشد
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انشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشورو به شيوه نامه اجرايي انتقال د
 دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و مراكز پژوهشي داخل

 
شيوه نامه حاضر با هدف تفكيك جزيي تر مراحل و گردش كار آيين نامه انتقال دانشجوياني ايراني شاغل بـه                    

داخل، و فراهم نمودن امكان انتقال و ادامـه         تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي            
 غيرانتفـاعي ، دانـشگاه آزاد       –تحصيل ايشان در كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي ، غيردولتـي              

 كاربردي و دانشگاه پيام نور تدوين شده است و دانشجويان مي توانند فراينـد           –اسالمي ، دانشگاه جامع علمي      
 : انجام دهندانتقال را به شرح ذيل 

 تكميل تقاضانامه انتقال  -1
 بـه نـشاني     (Email)ارسال تقاضانامه به همراه مدارك خواسـته شـده توسـط پـست الكترونيكـي                 -2

 msrt.ir Daneshjou@الكترونيكي

بررسي تقاضا در ادراه كل امور دانشجويان داخل و اعـالم نتيجـه حـداكثر پـس از دو مـاه از تـاريخ                         -3
 دريافت 

 موافقت با موسسه هاي مورد تقاضاي داوطلب، اداره كـل امـور دانـشجويان داخـل      در صورت عدم  -3-1
انتخاب و پـس از تاييـد       ) حداكثر پنج موسسه    (موسسه هايي را كه با شرايط دانشجو انطباق بيشتري دارند         

 .شورا به متقاضي اعالم مي نمايد
 .راي انتقال اعالم مي نمايد متقاضي با انتخاب يكي از موسسات پيشنهادي ، آمادگي خود را ب-3-2

در صورت رعايت موارد فوق حكم انتقال توسط رئيس شورا براي متقاضي و موسسه مقصد صادر مي                  -4
 .شود

 . ثبت نام متقاضي در اولين نيمسال تحصيلي پس از صدور حكم انتقال الزم االجراست:1تبصره 
تقال پس از ثبت نام از متقاضي مراتب را به اداره  آيين نامه ان8 موسسه با توجه به مفاد تبصره ماده  :2تبصره 

 .كل امور دانشجويان داخل اطالع خواهد داد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


