آیین نامه و مقررات آموزشی
مقدمه
به استناد آییننامه شوراي عالي برنامهریزي آموزشي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري (مصوب  ،)39/7/82آییننامه زیر در مجتمع آموزش عالي
الرستان اجرا مي شود:
ماده  -1هدف
هدف از تدوین این آییننامه ،تنظیم امور آموزشي دانشگاه براي تربیت نیروي انساني متخصص ،متعهد و متناسب با نیازهاي جامعه و ایجاد هماهنگي
در فعالیتهاي آموزشي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي كشور و استفاده بهینه از ظرفیتهاي موجود در ارتقاي كیفیت آموزشي دانشجویان
است.
ماده  -8تعاریف
وزارت :منظور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري است.
دانشگاه :منظور هر یك از دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و پژوهشي (اعم از دولتي و غیردولتي) است كه داراي مجوز تأسیس از مراجع
ذيربط بوده و مجري هر یك از دورههاي كارداني ،كارشناسي ناپیوسته و كارشناسي پیوسته هستند.
آموزش رایگان :منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلي بدون پرداخت هزینه در دانشگاههایي است كه از بودجه عمومي دولت
استفاده ميكنند.
دانشجو :فردي است كه دریکي از دورههاي آموزش عالي برابر ضوابط معین ،پذیرفتهشده ،ثبتنام كرده و مشغول به تحصیل است.
حضوري :منظور شیوههایي از آموزش است كه دانشجو بهصورت تماموقت در فعالیتهاي آموزشي دانشگاه شركت ميكند.
غیرحضوري :منظور شیوههایي از آموزش است كه حضور فیزیکي دانشجو در فعالیتهاي آموزشي الزامي نیست.
نیمهحضوري :منظور شیوههایي از آموزش است كه بخشي از آن بهصورت حضوري و بخشي از آن بهصورت غیرحضوري انجام ميشود.
راهنماي آموزشي :عضو هیئتعلمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است كه از سوي دانشگاه انتخاب ميشود تا راهنماي تحصیلي دانشجو از تاریخ
ورود تا دانشآموختگي باشد.
برنامه درسي :مجموعه بههمپیوستهاي از دروس هر رشته تحصیلي است كه هدف مشخصي را دنبال ميكند و برنامه آن توسط شوراي عالي به تصویب
رسیده است.
واحد درسي :میزان درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري  11ساعت ،عملي یا آزمایشگاهي  98ساعت ،كارگاهي یا عملیات میداني (بازدید
علمي)  82ساعت ،كارورزي یا كار در عرصه  18ساعت و كارآموزي  181ساعت در طول یك نیمسال تحصیلي یا دوره تابستاني و طبق برنامه درسي
مصوب اجرا ميشود.
درس جبراني :درسي است كه به تشخیص گروه آموزشي ،گذراندن آن براي رفع كمبود دانش یا مهارت دانشجو ،در آغاز دوره تحصیلي مربوط
ضروري است.
رشته تحصیلي :یکي از شعب فرعي از گروههاي علمي است كه به لحاظ موضوع كامالً مشخص است و از موضوعات گروههاي علمي دیگر متمایز
بوده و حداقل به یك كارایي مشخص ميانجامد.
گرایش تحصیلي :هر یك از شعب یكرشته تحصیلي كه ناظر بر تخصص آن باشد ،كه اختالف دروس در دو گرایش از یكرشته نباید از  7درصد
كل واحدهاي رشته كمتر و از  91درصد كل واحدها بیشتر باشد.
دوره كارداني پیوسته :دوره تحصیلي كه پس از دوره متوسطه آغاز ميشود و شامل دانشآموختگاني است كه بدون گذراندن دوره پیشدانشگاهي
وارد دوره كارداني شده و حداقل با گذراندن  12واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دریافت مدرك كارداني منتهي ميشود.
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دوره كارداني ناپیوسته :دوره تحصیلي كه پس از دوره متوسطه آغاز ميشود و شامل دانشآموختگاني است كه با گذراندن دوره پیشدانشگاهي وارد
دوره كارداني شده و حداقل با گذراندن  12واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دریافت مدرك كارداني منتهي ميشود.
دوره كارشناسي پیوسته :دوره تحصیلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز ميشود و حداقل با گذراندن  181واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب
به دریافت مدرك كارشناسي منتهي ميشود.
دوره كارشناسي ناپیوسته :دوره تحصیلي است پس از دوره كارداني (پیوسته و ناپیوسته) آغاز ميشود و حداقل با گذراندن  12واحد درسي طبق برنامه
درسي مصوب به دریافت مدرك كارشناسي منتهي ميشود.
گروه آزمایشي :مجموعه رشتههاي مختلف تحصیلي در دوره متوسطه است كه با توجه به مواد آزموني مشترك ،دستهبندي ميشود.
گروه آموزشي :بنیاديترین واحد سازماني دانشگاهي متشکل از تعدادي عضو هیئتعلمي داراي تخصص مشترك در یكرشته علمي است كه با
ایجاد و راهاندازي آن رشته تحصیلي ،در دانشگاه تشکیل ميشود.
شوراي آموزشي :یکي از شوراهاي تخصصي اولین سطح سیاستگذاري بخشي دانشگاه ميباشد كه در حوزه معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي
به ریاست معاون آموزشي تشکیل ميشود و نسبت به سیاستگذاري و برنامهریزي بهمنظور ایجاد هماهنگي در امور اجرایي در بخش مربوط و ارائه به
شوراي دانشگاه و هیئترئیسه اقدام مينماید .شوراي آموزشي ميتواند اختیارات مشخصشده در این آییننامه را به گروه آموزشي یا كمیته منتخب
تفویض كند.
دانشآموخته :فردي است كه یکي از دورههاي تحصیلي را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین ،گواهي یا مدرك تحصیلي مربوط را
دریافت كرده باشد.
نیمسال تحصیلي :هر نیمسال تحصیلي شامل  11هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایاني است.
دوره تابستان :شامل  1هفته آموزش و یك هفته امتحانات پایاني است.
ماده  : 9شرایط عمومي و اختصاصي ورود به دوره
 : 9-1داشتن شرایط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات وزارت.
 : 9-8احراز توانمندي علمي مطابق مصوبات وزارت.
ماده  : 8نحوه اجراي دوره
آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام ميشود.
ماده  : 5دانشگاه فاقد هیئت ممیزه موظف است برنامههاي آموزشي و درسي مصوب شوراي عالي برنامهریزي آموزشي وزارت را براي دورهایي كه
در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذیرفته است ،اجرا نماید و دانشگاههاي داراي هیئت ممیزه كماكان بر اساس آییننامه واگذاري
اختیارات برنامهریزي درسي اقدام نمایند.
تبصره  :1دانشگاه اختیار دارد در صورت موافقت گروه آموزشي ،حداكثر ده درصد از واحدهاي درسي هر دوره را با اولویت دروس پایه و عمومي
بهصورت الکترونیکي (مجازي) با تأكید بر محتواي الکترونیکي و رعایت استانداردهاي مصوب وزارت ارائه نماید.
تبصره  :8دانشگاههاي داراي هیئت ممیزه مستقل ميتوانند دروس پیشنهادي را پس از تصویب شوراي برنامهریزي درسي دانشگاه به اجرا گذرانند.
ماده  -1دانشگاه موظف است براي هدایت تحصیلي دانشجو از زمان پذیرش ،یکي از مدرسان مرتبط با رشته تحصیلي دانشجو را بهعنوان راهنماي
آموزشي (استاد مشاور) تعیین و اعالم كند.
ماده  -7دانشجو در هر نیمسال تحصیلي الزم است حداقل  18و حداكثر  81واحد درسي را با نظر استاد مشاور انتخاب كند .حداكثر واحد مجاز انتخابي
در دوره تابستان  1واحد درسي است.
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تبصره  .1اگر میانگین نمرات دانشجویي در یك نیمسال حداقل  17باشد ،در این صورت دانشجو با تأیید گروه آموزشي در نیمسال تحصیلي بعد
ميتواند حداكثر تا  88واحد درسي اخذ نماید.
تبصره  .8چنانچه دانشجو در نیمسال آخر براي دانشآموختگي ،حداكثر  88واحد درسي باقي داشته باشد ،بهشرطي كه میانگین كل وي باالي  18باشد
و بدون مشروطي نیمسال قبل ،ميتواند تا  88واحد درسي اخذ نماید.
تبصره  .9در شرایط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر  2واحد درسي دانشآموخته شود با تأیید گروه آموزشي ،ميتواند واحدهاي مذكور را در
دوره تابستان اخذ نماید .تحت هیچ شرایطي واحدهاي تابستان بیشتر از  2واحد درسي نمي شود.
تبصره  .8دانشجو نميتواند از هر دو تبصره  8و  9این ماده استفاده كند.
تبصره  .5درصورتيكه واحدهاي انتخابي یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشي بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو
به كمتر از  18واحد درسي برسد ،در این صورت این نیمسال بهعنوان یك نیمسال كامل در سنوات تحصیلي وي محسوب ميشود و در مشروط شدن
تأثیر دارد اما در ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصره  1همین ماده) بيتأثیر است (بهعبارتدیگر در شرایط مذكور اگر میانگین دانشجو كمتر از  18شد
مشروط ميباشد و اگر  17و باالتر شد ممتاز محسوب نميشود)
ماده  -2درصورتيكه دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلي براي دانشآموختگي حداكثر دو درس نظري داشته باشد ،با تأیید گروه آموزشي و با رعایت
سقف واحدهاي آن نیمسال (موضوع تبصرههاي  8و  9ماده  )7ميتواند دروس را بهصورت معرفي به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند
(دروس استثنایي با نظر بخش در شروع تحصیل باید به اطالع دانشجو رسانده شود) .اخذ درس در تابستان همراه با دروس كارآموزي و پروژه بالمانع
ميباشد.
ماده  -3چگونگي و ترتیب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیشنیاز (تقدم و تأخر) هر درس طبق برنامه درسي مصوب بر عهده گروه
آموزشي است.
تبصره :دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلي از رعایت مقررات مربوط به این ماده معاف است.
ماده  -11تعداد واحدهاي جبراني با تشخیص گروه آموزشي صرفاً براي دوره كارشناسي ناپیوسته حداكثر  1واحد ميباشد و نمره دروس جبراني در
میانگین نیمسال و كل محاسبه نميشود.
تبصره :دانشگاه اختیار دارد براي دانشآموختگان دوره كارداني پیوسته (فاقد مدرك پیشدانشگاهي) كه معدل كل آنها زیر  18است و در دوره
كارشناسي ناپیوسته در رشته غیر مرتبط (به تشخیص گروه آموزشي) پذیرفتهشدهاند حداكثر  81واحد درسي جبراني ارائه كند .نمره این دروس در
میانگین نیمسال و كل محاسبه نميشود.
ماده  -11آموزش رایگان براي هر دانشجو ،در هر دوره تحصیلي صرفاً یكبار و در یكرشته تحصیلي امکانپذیر است.
ماده  -18دانشجوي مشمول آموزش رایگان در دانشگاههاي دولتي ،در صورت حذف یا عدم كسب نمره قبولي در هر درس ،براي انتخاب مجدد آن
درس درصورتيكه سنوات مجاز تحصیلي دانشجو تمامشده باشد موظف به پرداخت هزینه مربوط طبق مصوبه هیئتامناي دانشگاه ميباشد.
ماده  -19دانشجوي مشمول این آییننامه ميتواند در دورههاي غیرحضوري كه منتهي به مدرك تحصیلي ميشود ،مطابق مصوبات مربوط بهصورت
همزمان تحصیل كند.
تبصره :تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهاي درخشان بر اساس مصوبات شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت انجام ميشود.
ماده  -18برنامهریزي و تصمیمگیري درباره چگونگي و زمان حذف و اضافه ،حذف اضطراري دروس ،اعالم و ثبت نمره ،تاریخ تجدیدنظر و غیره
طبق شیوهنامه اجرایي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه انجام ميشود.
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ماده  -15مدت مجاز تحصیل در دورههاي كارداني (اعم از پیوسته و ناپیوسته) و كارشناسي ناپیوسته دو سال و در دورههاي كارشناسي پیوسته چهار
سال است.
تبصره  .1دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شوراي آموزشي دانشگاه ،حداكثر یك نیمسال براي دورههاي كارداني و كارشناسي
ناپیوسته و حداكثر دو نیمسال براي دوره كارشناسي پیوسته مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد .چنانچه دانشجو در این مدت دانشآموخته نشود از
ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
تبصره  .8هزینه افزایش سنوات تحصیلي مازاد بر مدت مجاز تحصیل ،طبق تعرفه مصوب هیئت امناء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان
دریافت ميشود.
ماده  -11ارزیابي پیشرفت تحصیلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت در كالس ،انجام تکالیف و نتایج امتحانات
انجام ميشود و بهصورت عددي از صفرتا بیست محاسبه ميشود.
تبصره  .1برگزاري آزمون كتبي در پایان نیمسال تحصیلي براي دروس نظري الزامي است.
تبصره  .8نمرات دروس تمرین دبیري ،كارآموزي و كارورزي ،عملیات صحرایي ،كار در عرصه و دروسي كه در برنامه درسي مصوب با پروژه ارائه
ميشود ،درصورتيكه به تشخیص مدرس و تأیید گروه آموزشي مربوط تکمیل آنها در طول یك نیمسال تحصیلي میسر نباشد ناتمام تلقي ميشود،
قطعي شدن نمره ناتمام طبق شیوهنامه ماده  18انجام ميشود.
تبصره  .9استاد موظف است گزارش نهایي هر درس را حداكثر ظرف  11روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد
مربوط تسلیم نماید .اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري
آخرین امتحان هر نیمسال و پس از بازبیني برگهها توسط دانشجویان و رسیدگي به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالي به آموزش كل
دانشگاه تسلیم نماید.
ماده  -17حضور دانشجو در تمام جلسات درس دورههاي حضوري الزامي است.
تبصره  .1اگر دانشجو در درسي بیش از سه شانزدهم جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت كند ،چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص
شوراي آموزشي دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود ،نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه ،آن درس حذف ميشود .در این صورت
رعایت حدنصاب  18واحد در طول نیمسال براي دانشجو الزامي نیست ولي نیمسال مذكور بهعنوان یك نیمسال كامل جزو سنوات تحصیلي وي
محسوب ميشود.
تبصره  .8دانشجو ميتواند در طول دوره تحصیل ،حداكثر دومرتبه با توجه به ضوابط (یك درس در هر نیمسال) و موافقت بخش و دانشکده از حذف
اضطراري استفاده نماید.
تبصره  . 9در شرایط خاص ،حذف تمام دروس یك نیمسال تحصیلي با درخواست كتبي دانشجو و تأیید شوراي آموزشي دانشگاه قبل از شروع
امتحانات پایان نیمسال و با احتساب در سنوات تحصیلي امکانپذیر است.
تبصره  .8دانشجو ميتواند با رعایت مفاد تبصره  1این ماده ،در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال ،صرفاً یك درس نظري
را با تأیید گروه آموزشي حذف كند بهشرط آنكه تعداد واحدهاي باقیمانده دانشجو كمتر از  18واحد نشود.
ماده  -12حداقل نمره قبولي در هر درس  11است.
تبصره  .1دانشجویي كه در هر نیمسال در یك یا چند درس نمره قبولي كسب نکند چنانچه در نیمسالهاي بعدي ،درس یا دروس مذكور را با نمره
قبولي باالي  11بگذراند ،نمره یا تمام نمرههاي مردودي قبلي در زیر نمرات تحصیلي دانشجو فقط ثبت و باقي ميماند اما این نمرهها در محاسبه میانگین
كل دوره بياثر و صرفا آخرین نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه میانگین كل دوره خواهد بود.
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ماده  -13چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلي كمتر از  18باشد ،دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقي ميشود و در نیمسال بعدي
ميتواند حداكثر تا  18واحد درسي انتخاب كند.
تبصره .چنانچه دانشجویي در دوره كارداني و كارشناسي ناپیوسته دو نیمسال و در دوره كارشناسي پیوسته  9نیمسال اعم از متوالي یا متناوب مشروط
شده باشد از تحصیل محروم ميشود.
ماده  -81دانشجو ميتواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل ،در دوره كارداني و كارشناسي ناپیوسته ،یك نیمسال و در دوره كارشناسي پیوسته حداكثر
دو نیمسال از مرخصي تحصیلي استفاده كند.
تبصره .1مدت مجاز مرخصي زایمان ،دو نیمسال تحصیلي و بدون احتساب در سنوات تحصیلي است.
تبصره  .8مدت مجاز مرخصي پزشکي ،در صورت تأیید پزشك معتمد دانشگاه و شوراي آموزشي ،حداكثر دو نیمسال تحصیلي و بدون احتساب در
سنوات تحصیلي است.
تبصره  .9بررسي سایر مصادیق مرخصي تحصیلي (مانند مأموریت همسر یا والدین و  )...حداكثر تا دو نیمسال تحصیلي و بدون احتساب در سنوات
مجاز ،در اختیار شوراي آموزشي دانشگاه است.
تبصره  .8دانشجو ميتواند با تشخیص شوراي آموزشي دانشگاه از مجموع مرخصيهاي مذكور در این ماده و تبصرههاي مندرج در آن بهرهمند شود.
ماده  -81عدم ثبتنام دانشجو در هر نیمسال تحصیلي به منزله انصراف از تحصیل محسوب ميشود.
تبصره  .تصمیمگیري در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
ماده  -88دانشجوي متقاضي انصراف از تحصیل ،باید درخواست انصراف خود را شخصاً و بهصورت كتبي به اداره آموزش دانشگاه تسلیم كند.
دانشجو مجاز است فقط براي یكبار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست ،تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت پس از انقضاي این
مهلت ،حکم انصراف از تحصیل وي صادر ميشود.
ماده  -89دانشجوي دورههاي كارداني و كارشناسي پیوسته با داشتن شرایط زیر ميتواند از یكرشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلي در
همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:
-

وجود رشته یا گرایش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه؛

-

موافقت گروه آموزشي مبدأ و مقصد و با تأیید شوراي آموزشي دانشگاه؛

-

كمتر نبودن نمرههاي اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمایشي ذيربط از نمره آخرین فرد پذیرفتهشده در آن رشته یا گرایش در
دانشگاه و در سال پذیرش با تأیید سازمان سنجش آموزش كشور؛

-

امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده؛

تبصره  .دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلي براي یكبار ميتواند با رعایت شرایط این ماده ،تغییر رشته یا گرایش دهد.
ماده  -88تغییر رشته از دورههاي پایین به دورههاي باالتر ،از غیردولتي به دولتي ،از شبانه به روزانه ،از غیرحضوري به نیمهحضوري و حضوري ممنوع
است ولي برعکس آن مجاز است.
تبصره  .تغییر رشته دانشجویي كه پذیرش وي در دوره از طریق بدون آزمون ميباشد به رشتههایي كه پذیرش در آنها از طریق آزمون سراسري
صورت گرفته باشد ممنوع است.
ماده  -85تغییر رشته دانشجو در دوره كارشناسي ناپیوسته ممنوع است ،اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذكرشده در ماده  89امکانپذیر
است.
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ماده  -81میهماني و انتقال دانشجو مطابق آییننامه میهماني و انتقال دانشجویان دورههاي كارداني و كارشناسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
دولتي و غیردولتي مصوب وزارت انجام ميشود.
ماده  -87انتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط (موضوع مواد  )83-81و با كسب موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد ،فقط براي
یكبار امکانپذیر است.
ماده  -82معادلسازي و پذیرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه امکانپذیر
است.
تبصره  .1به ازاي هر  18تا  81واحد از دروس معادلسازي شده ،یك نیمسال از سنوات مجاز تحصیلي دانشجو كاسته ميشود.
تبصره  .8معادلسازي دروس صرفاً در شیوههاي آموزشي همعرض زیر صورت ميگیرد:
الف) واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دورههاي حضوري ،نیمهحضوري یا غیرحضوري.
ب) نیمهحضوري به نیمهحضوري و غیرحضوري.
پ) غیرحضوري به غیرحضوري.
ماده  -83مالك دانشآموختگي براي دورههاي كارداني ،كارشناسي پیوسته و ناپیوسته داشتن میانگین كل حداقل  18در پایان دوره است.
تبصره .چنانچه میانگین كل دانشجویي پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر از  18باشد تنها یك نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات
تحصیلي به وي فرصت داده ميشود تا با اخذ مجدد حداكثر  81واحد از درسهایي كه با نمره كمتر از  18گذرانده است ،میانگین كل دروس اخذشده
خود را به حداقل 18برساند و مدرك تحصیلي دوره را دریافت كند در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم ميشود.
ماده  -91درصورتيكه دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره كارشناسي پیوسته حداقل  12واحد درسي (شامل حداكثر  11واحد دروس
عمومي و مابقي از سایر دروس دوره) را با نمره قبولي گذرانده و میانگین كل دروس گذرانده وي  18یا باالتر باشد ،در این صورت ميتواند مدرك
دوره كارداني همان رشته را دریافت كند .در غیر این صورت به دانشجوي مذكور و همچنین به دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره
كارداني و كارشناسي ناپیوسته ،فقط گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد.
تبصره  .1درصورتيكه دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره كارشناسي پیوسته بیش از واحدهاي موردنیاز دوره كارداني را با نمره قبولي
گذرانده باشد در این صورت دانشگاه دروسي را مالك میانگین كل براي صدور مدرك كارداني قرار ميدهد كه میانگین كل دانشجو در آن دروس
 18یا باالتر باشد.
تبصره  .8صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرفنظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته یا مجري بودن دانشگاه محل تحصیل
دانشجو انجام ميشود.
ماده  -91تاریخ دانشآموختگي زمان آخرین نیمسال ثبتنام دانشجو ميباشد .براي دروس معرفي به استاد تاریخ اعالم نمره توسط استاد است.
ماده  -98مسئولیت حسن اجراي این آییننامه و هرگونه پاسخگویي قانوني مترتب بر آن بر عهده دانشگاه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر
عهده معاون آموزشي وزارت علوم است.

1

