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 مقدمه

در مجتمع آموزش عالي زیر  نامهآیین ،(82/7/39)مصوب  آموزشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ریزيبرنامهشوراي عالي  نامهآیینبه استناد 

 :  شودالرستان اجرا مي 

 هدف   -1ماده 

دانشگاه براي تربیت نیروي انساني متخصص، متعهد و متناسب با نیازهاي جامعه و ایجاد هماهنگي  ي، تنظیم امور آموزشنامهآیینهدف از تدوین این 

یان وموجود در ارتقاي كیفیت آموزشي دانشج هايظرفیتآموزش عالي كشور و استفاده بهینه از  هايمؤسسهو  هادانشگاهآموزشي  هايفعالیتدر 

 است.  

 تعاریف   -8ماده 

  وزارت: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است.

( است كه داراي مجوز تأسیس از مراجع غیردولتيآموزش عالي و پژوهشي )اعم از دولتي و  هايمؤسسهو  هادانشگاهدانشگاه: منظور هر یك از 

  كارداني، كارشناسي ناپیوسته و كارشناسي پیوسته هستند. هايدورهبوده و مجري هر یك از  ربطذي

است كه از بودجه عمومي دولت  هایيدانشگاهآموزش رایگان: منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلي بدون پرداخت هزینه در 

  .كنندمياستفاده 

  كرده و مشغول به تحصیل است. نامثبت، شدهپذیرفتهمعین،  آموزش عالي برابر ضوابط هايدورهاز  دریکيدانشجو: فردي است كه 

  .كندميآموزشي دانشگاه شركت  هايفعالیتدر  وقتتمام صورتبهاز آموزش است كه دانشجو  هایيشیوهحضوري: منظور 

  آموزشي الزامي نیست. هايفعالیتاز آموزش است كه حضور فیزیکي دانشجو در  هایيشیوهمنظور : غیرحضوري

  .شودميانجام  غیرحضوري صورتبهحضوري و بخشي از آن  صورتبهاز آموزش است كه بخشي از آن  هایيشیوه: منظور حضورينیمه

تا راهنماي تحصیلي دانشجو از تاریخ  شودمي بشي است كه از سوي دانشگاه انتخاآگاه و مسلط به امور آموز علميهیئتراهنماي آموزشي: عضو 

  باشد. آموختگيدانشورود تا 

صویب و برنامه آن توسط شوراي عالي به ت كندمياز دروس هر رشته تحصیلي است كه هدف مشخصي را دنبال  ايپیوستههمبهبرنامه درسي: مجموعه 

  رسیده است.

گاهي یا عملیات میداني )بازدید ساعت، كار 98ساعت، عملي یا آزمایشگاهي  11واحد درسي: میزان درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري 

ني و طبق برنامه درسي ساعت در طول یك نیمسال تحصیلي یا دوره تابستا 181ساعت و كارآموزي  18ساعت، كارورزي یا كار در عرصه  82علمي( 

  .شودمي مصوب اجرا

ارت دانشجو، در آغاز دوره تحصیلي مربوط درس جبراني: درسي است كه به تشخیص گروه آموزشي، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش یا مه

  ضروري است.

تمایز علمي دیگر م هايگروهو از موضوعات  مشخص است كامالًكه به لحاظ موضوع علمي است  هايگروهرشته تحصیلي: یکي از شعب فرعي از 

  .انجامدميحداقل به یك كارایي مشخص  بوده و

درصد  7باید از ن رشتهیكتحصیلي كه ناظر بر تخصص آن باشد، كه اختالف دروس در دو گرایش از  رشتهیكگرایش تحصیلي: هر یك از شعب 

  درصد كل واحدها بیشتر باشد. 91كل واحدهاي رشته كمتر و از 

 دانشگاهيپیش است كه بدون گذراندن دوره آموختگانيدانشو شامل  شودميدوره كارداني پیوسته: دوره تحصیلي كه پس از دوره متوسطه آغاز 

  .شودميواحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دریافت مدرك كارداني منتهي  12وارد دوره كارداني شده و حداقل با گذراندن 
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وارد  دانشگاهيپیشاست كه با گذراندن دوره  آموختگانيدانشو شامل  شودميدوره كارداني ناپیوسته: دوره تحصیلي كه پس از دوره متوسطه آغاز 

 .  شودميواحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دریافت مدرك كارداني منتهي  12دوره كارداني شده و حداقل با گذراندن 

واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب  181و حداقل با گذراندن  شودميدوره كارشناسي پیوسته: دوره تحصیلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز 

  .شودميارشناسي منتهي به دریافت مدرك ك

واحد درسي طبق برنامه  12و حداقل با گذراندن  شودميدوره كارشناسي ناپیوسته: دوره تحصیلي است پس از دوره كارداني )پیوسته و ناپیوسته( آغاز 

  .شودميدرسي مصوب به دریافت مدرك كارشناسي منتهي 

  .شودمي بنديدستهمتوسطه است كه با توجه به مواد آزموني مشترك،  مختلف تحصیلي در دوره هايرشتهگروه آزمایشي: مجموعه 

ت كه با علمي اس رشتهیكداراي تخصص مشترك در  علميهیئتواحد سازماني دانشگاهي متشکل از تعدادي عضو  ترینبنیاديگروه آموزشي: 

  .شودميآن رشته تحصیلي، در دانشگاه تشکیل  اندازيراهایجاد و 

لي كه در حوزه معاونت آموزشي و تحصیالت تکمی باشدميبخشي دانشگاه  گذاريسیاستشوراي آموزشي: یکي از شوراهاي تخصصي اولین سطح 

به  ایجاد هماهنگي در امور اجرایي در بخش مربوط و ارائه منظوربه ریزيبرنامهو  گذاريسیاستو نسبت به  شودميبه ریاست معاون آموزشي تشکیل 

خب را به گروه آموزشي یا كمیته منت نامهآییندر این  شدهمشخصاختیارات  تواندمي. شوراي آموزشي نمایدمياقدام  رئیسههیئتاي دانشگاه و شور

  تفویض كند.

تحصیلي را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین، گواهي یا مدرك تحصیلي مربوط را  هايدوره: فردي است كه یکي از آموختهدانش

  دریافت كرده باشد.

  هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایاني است. 11نیمسال تحصیلي: هر نیمسال تحصیلي شامل 

  هفته آموزش و یك هفته امتحانات پایاني است. 1دوره تابستان: شامل 

 شرایط عمومي و اختصاصي ورود به دوره   : 9ماده 

 داشتن شرایط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات وزارت.  :  1-9

 احراز توانمندي علمي مطابق مصوبات وزارت.  :  8-9

 نحوه اجراي دوره  :  8ماده 

 .  شودميآموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام 

ه ي كیآموزشي وزارت را براي دورها ریزيبرنامهآموزشي و درسي مصوب شوراي عالي  هايبرنامه است موظفممیزه  هیئتفاقد  دانشگاه:  5اده م

واگذاري  مهناآیینممیزه كماكان بر اساس  هیئتداراي  هايدانشگاهدر آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذیرفته است، اجرا نماید و 

 درسي اقدام نمایند.   ریزيبرنامهاختیارات 

دانشگاه اختیار دارد در صورت موافقت گروه آموزشي، حداكثر ده درصد از واحدهاي درسي هر دوره را با اولویت دروس پایه و عمومي : 1تبصره 

 مصوب وزارت ارائه نماید.  الکترونیکي )مجازي( با تأكید بر محتواي الکترونیکي و رعایت استانداردهاي  صورتبه

 ند.  درسي دانشگاه به اجرا گذران ریزيبرنامهدروس پیشنهادي را پس از تصویب شوراي  توانندميممیزه مستقل  هیئتداراي  هايدانشگاه: 8تبصره 

راهنماي  وانعنبهلي دانشجو را دانشگاه موظف است براي هدایت تحصیلي دانشجو از زمان پذیرش، یکي از مدرسان مرتبط با رشته تحصی -1ماده 

 آموزشي )استاد مشاور( تعیین و اعالم كند.  

واحد درسي را با نظر استاد مشاور انتخاب كند. حداكثر واحد مجاز انتخابي  81و حداكثر  18دانشجو در هر نیمسال تحصیلي الزم است حداقل  -7ماده 

 واحد درسي است.   1در دوره تابستان 
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دانشجو با تأیید گروه آموزشي در نیمسال تحصیلي بعد  این صورتباشد، در  17 حداقل انگین نمرات دانشجویي در یك نیمسال. اگر می1تبصره 

 واحد درسي اخذ نماید.   88حداكثر تا  تواندمي

باشد  18ي كه میانگین كل وي باالي شرطبهواحد درسي باقي داشته باشد،  88، حداكثر آموختگيدانش. چنانچه دانشجو در نیمسال آخر براي 8تبصره 

 واحد درسي اخذ نماید.   88تا  تواندمي و بدون مشروطي نیمسال قبل،

واحدهاي مذكور را در  تواندميشود با تأیید گروه آموزشي،  آموختهدانشواحد درسي  2. در شرایط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر 9تبصره 

 .  شودمي واحد درسي ن 2چ شرایطي واحدهاي تابستان بیشتر از تحت هیدوره تابستان اخذ نماید. 

 این ماده استفاده كند.   9و  8از هر دو تبصره  تواندنمي. دانشجو 8تبصره 

نشجو بنا به دالیل موجه و خارج از اراده داهر نیمسال به تشخیص گروه آموزشي واحدهاي انتخابي یا باقیمانده دانشجو در پایان  كهدرصورتي. 5تبصره 

دن و در مشروط ش شودميیك نیمسال كامل در سنوات تحصیلي وي محسوب  عنوانبهاین نیمسال  این صورتواحد درسي برسد، در  18به كمتر از 

شد  18شرایط مذكور اگر میانگین دانشجو كمتر از  در دیگرعبارتبهاست ) تأثیربيهمین ماده(  1ممتاز شدن دانشجو )موضوع تبصره در  تأثیر دارد اما

 (  شودنميو باالتر شد ممتاز محسوب  17و اگر  باشدميمشروط 

ت حداكثر دو درس نظري داشته باشد، با تأیید گروه آموزشي و با رعای آموختگيدانشدانشجو در آخرین نیمسال تحصیلي براي  كهدرصورتي -2ماده 

معرفي به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند  صورتبهدروس را  تواندمي( 7ماده  9و  8 هايتبصرهسقف واحدهاي آن نیمسال )موضوع 

اخذ درس در تابستان همراه با دروس كارآموزي و پروژه بالمانع  .ده شود(سانتحصیل باید به اطالع دانشجو ر)دروس استثنایي با نظر بخش در شروع 

 .  باشدمي

)تقدم و تأخر( هر درس طبق برنامه درسي مصوب بر عهده گروه  نیازپیشچگونگي و ترتیب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشته با رعایت  -3ماده 

 آموزشي است.  

 تبصره: دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلي از رعایت مقررات مربوط به این ماده معاف است.  

و نمره دروس جبراني در  باشدميواحد  1تعداد واحدهاي جبراني با تشخیص گروه آموزشي صرفاً براي دوره كارشناسي ناپیوسته حداكثر  -11ماده 

 .  شودنميمیانگین نیمسال و كل محاسبه 

است و در دوره  18زیر  هاآن( كه معدل كل دانشگاهيپیشدوره كارداني پیوسته )فاقد مدرك  آموختگاندانشدانشگاه اختیار دارد براي  :تبصره

واحد درسي جبراني ارائه كند. نمره این دروس در  81حداكثر  اندشدهپذیرفتهكارشناسي ناپیوسته در رشته غیر مرتبط )به تشخیص گروه آموزشي( 

 .  شودنمينگین نیمسال و كل محاسبه میا

 است.   پذیرامکانتحصیلي  رشتهیكو در  باریكآموزش رایگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصیلي صرفاً  -11ماده 

مجدد آن  دولتي، در صورت حذف یا عدم كسب نمره قبولي در هر درس، براي انتخاب هايدانشگاهدانشجوي مشمول آموزش رایگان در  -18ماده 

 .  باشدميدانشگاه  امنايهیئتباشد موظف به پرداخت هزینه مربوط طبق مصوبه  شدهتمامسنوات مجاز تحصیلي دانشجو  كهدرصورتيدرس 

 صورتهب، مطابق مصوبات مربوط شودميكه منتهي به مدرك تحصیلي  غیرحضوري هايدورهدر  تواندمي نامهآییندانشجوي مشمول این  -19ماده 

 تحصیل كند.   زمانهم

 .  شودميمصوبات شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت انجام  بر اساسدانشجویان استعدادهاي درخشان  زمانهمتبصره: تحصیل 

غیره  واعالم و ثبت نمره، تاریخ تجدیدنظر ، درباره چگونگي و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري دروس گیريتصمیمو  ریزيبرنامه -18ماده 

 .  شودمياجرایي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه انجام  نامهشیوهطبق 



   

 
 آیین نامه و مقررات آموزشی

 

8 

 

ته چهار كارشناسي پیوس هايدورهكارداني )اعم از پیوسته و ناپیوسته( و كارشناسي ناپیوسته دو سال و در  هايدورهمدت مجاز تحصیل در  -15ماده 

 سال است.  

ي كارداني و كارشناس هايدورهو با تصویب شوراي آموزشي دانشگاه، حداكثر یك نیمسال براي  . دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص 1تبصره 

نشود از  هآموختدانشناپیوسته و حداكثر دو نیمسال براي دوره كارشناسي پیوسته مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت 

 ادامه تحصیل محروم خواهد شد.  

امناء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان  هیئت. هزینه افزایش سنوات تحصیلي مازاد بر مدت مجاز تحصیل، طبق تعرفه مصوب 8تبصره 

 .  شودميدریافت 

تحانات مارزیابي پیشرفت تحصیلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت در كالس، انجام تکالیف و نتایج ا -11ماده 

 .  شودميبیست محاسبه  صفرتاعددي از  صورتبهو  شودميانجام 

 . برگزاري آزمون كتبي در پایان نیمسال تحصیلي براي دروس نظري الزامي است.  1تبصره 

ه ب با پروژه ارائعملیات صحرایي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه درسي مصو ،تمرین دبیري، كارآموزي و كارورزي. نمرات دروس 8تبصره 

، شوديمدر طول یك نیمسال تحصیلي میسر نباشد ناتمام تلقي  هاآنگروه آموزشي مربوط تکمیل  به تشخیص مدرس و تأیید كهدرصورتي، شودمي

 .شودميانجام  18ماده  نامهشیوهقطعي شدن نمره ناتمام طبق 

روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد  11. استاد موظف است گزارش نهایي هر درس را حداكثر ظرف 9تبصره 

در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري  ربطذيمربوط تسلیم نماید. اداره آموزش هر دانشکده یا واحد 

توسط دانشجویان و رسیدگي به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالي به آموزش كل  هابرگهحان هر نیمسال و پس از بازبیني آخرین امت

 دانشگاه تسلیم نماید.  

   حضوري الزامي است. هايدورهحضور دانشجو در تمام جلسات درس  -17ماده 

جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت كند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص  سه شانزدهم. اگر دانشجو در درسي بیش از 1تبصره 

. در این صورت شودميتشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف  غیرموجهشوراي آموزشي دانشگاه 

یك نیمسال كامل جزو سنوات تحصیلي وي  عنوانبهولي نیمسال مذكور واحد در طول نیمسال براي دانشجو الزامي نیست  18 حدنصابرعایت 

 .  شودميمحسوب 

با توجه به ضوابط )یك درس در هر نیمسال( و موافقت بخش و دانشکده از حذف  دومرتبهدر طول دوره تحصیل، حداكثر  تواندمي. دانشجو 8تبصره 

 اضطراري استفاده نماید.  

. در شرایط خاص، حذف تمام دروس یك نیمسال تحصیلي با درخواست كتبي دانشجو و تأیید شوراي آموزشي دانشگاه قبل از شروع 9تبصره 

 است.   پذیرامکانامتحانات پایان نیمسال و با احتساب در سنوات تحصیلي 

هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یك درس نظري  این ماده، در صورت اضطرار تا دو 1با رعایت مفاد تبصره  تواندمي. دانشجو 8تبصره 

 واحد نشود.   18تعداد واحدهاي باقیمانده دانشجو كمتر از  كهآن شرطبهرا با تأیید گروه آموزشي حذف كند 

 است.   11حداقل نمره قبولي در هر درس  -12ماده 

هاي بعدي، درس یا دروس مذكور را با نمره نمره قبولي كسب نکند چنانچه در نیمسالدانشجویي كه در هر نیمسال در یك یا چند درس . 1 تبصره

ه میانگین ها در محاسبماند اما این نمرهقبلي در زیر نمرات تحصیلي دانشجو فقط ثبت و باقي ميمردودي هاي بگذراند، نمره یا تمام نمره 11قبولي باالي 

 .در آن درس مالك محاسبه میانگین كل دوره خواهد بود اثر و صرفا آخرین نمره قبوليكل دوره بي
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و در نیمسال بعدي  شودميباشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقي  18چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلي كمتر از  -13ماده 

 واحد درسي انتخاب كند.   18حداكثر تا  تواندمي

متوالي یا متناوب مشروط نیمسال اعم از  9تبصره. چنانچه دانشجویي در دوره كارداني و كارشناسي ناپیوسته دو نیمسال و در دوره كارشناسي پیوسته 

 .  شودمياز تحصیل محروم  شده باشد

داكثر یك نیمسال و در دوره كارشناسي پیوسته ح با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره كارداني و كارشناسي ناپیوسته، تواندميدانشجو  -81ماده 

 دو نیمسال از مرخصي تحصیلي استفاده كند.  

 .دون احتساب در سنوات تحصیلي است. مدت مجاز مرخصي زایمان، دو نیمسال تحصیلي و ب1تبصره

ر و نیمسال تحصیلي و بدون احتساب دحداكثر د ،شك معتمد دانشگاه و شوراي آموزشي. مدت مجاز مرخصي پزشکي، در صورت تأیید پز8تبصره 

 سنوات تحصیلي است.  

سایر مصادیق مرخصي تحصیلي )مانند مأموریت همسر یا والدین و ...( حداكثر تا دو نیمسال تحصیلي و بدون احتساب در سنوات  بررسي. 9تبصره 

 مجاز، در اختیار شوراي آموزشي دانشگاه است.  

 ود.  ش مندبهرهمندرج در آن  هايتبصرهمذكور در این ماده و  هايمرخصيص شوراي آموزشي دانشگاه از مجموع با تشخی تواندمي. دانشجو 8تبصره 

 .  شودميانصراف از تحصیل محسوب  به منزله دانشجو در هر نیمسال تحصیلي نامثبتعدم  -81ماده 

 در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.   گیريتصمیمتبصره . 

كتبي به اداره آموزش دانشگاه تسلیم كند.  صورتبهدانشجوي متقاضي انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً و  -88ماده 

ضاي این پس از انق این صورتو تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد در غیر  باریكدانشجو مجاز است فقط براي 

 .  شودميمهلت، حکم انصراف از تحصیل وي صادر 

گر تحصیلي در رایش دییا گرایش به رشته یا گ رشتهیكاز  تواندميكارداني و كارشناسي پیوسته با داشتن شرایط زیر  هايدورهدانشجوي  -89ماده 

 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؛   -

گرایش در  در آن رشته یا شدهپذیرفتهاز نمره آخرین فرد  ربطذياكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمایشي  هاينمرهكمتر نبودن  -

 دانشگاه و در سال پذیرش با تأیید سازمان سنجش آموزش كشور؛  

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

 رایط این ماده، تغییر رشته یا گرایش دهد.  با رعایت ش تواندمي باریكتبصره . دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلي براي 

حضوري ممنوع  و حضورينیمهبه  غیرحضورياز  به دولتي، از شبانه به روزانه، غیردولتيباالتر، از  هايدورهپایین به  هايدورهتغییر رشته از  -88ماده 

 آن مجاز است.   برعکساست ولي 

اسري از طریق آزمون سر هاآنكه پذیرش در  هایيرشتهبه  باشدميره از طریق بدون آزمون تبصره . تغییر رشته دانشجویي كه پذیرش وي در دو

 صورت گرفته باشد ممنوع است.  

 پذیرامکان 89 در ماده ذكرشدهتغییر رشته دانشجو در دوره كارشناسي ناپیوسته ممنوع است، اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط  -85ماده 

 است.  
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الي و مؤسسات آموزش ع هادانشگاهكارداني و كارشناسي  هايدورهمیهماني و انتقال دانشجویان  نامهآیینمیهماني و انتقال دانشجو مطابق  -81ماده 

 .  شودميدولتي و غیردولتي مصوب وزارت انجام 

مبدأ و مقصد، فقط براي  هايدانشگاهو با كسب موافقت  (83-81 انتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط )موضوع مواد -87ماده 

 است.   پذیرامکان باریك

 رپذیامکانو پذیرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه  سازيمعادل -82ماده 

 است.  

 .  شودميشده، یك نیمسال از سنوات مجاز تحصیلي دانشجو كاسته  سازيمعادلواحد از دروس  81تا  18. به ازاي هر 1تبصره 

 :  گیردميزیر صورت  عرضهمآموزشي  هايشیوهدروس صرفاً در  سازيمعادل. 8تبصره 

 یا غیرحضوري.   حضورينیمهحضوري،  هايدورهالف( واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به 

 و غیرحضوري.   حضورينیمهبه  حضورينیمهب( 

 غیرحضوري به غیرحضوري.  پ( 

 در پایان دوره است.   18كارداني، كارشناسي پیوسته و ناپیوسته داشتن میانگین كل حداقل  هايدورهبراي  آموختگيدانشمالك  -83ماده 

تنها یك نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات باشد  18تبصره. چنانچه میانگین كل دانشجویي پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر از 

 اخذشدهگذرانده است، میانگین كل دروس  18كه با نمره كمتر از  هایيدرسواحد از  81تا با اخذ مجدد حداكثر  شودميتحصیلي به وي فرصت داده 

 .  شودميل محروم از ادامه تحصی این صورتبرساند و مدرك تحصیلي دوره را دریافت كند در غیر  18خود را به حداقل

واحد دروس  11واحد درسي )شامل حداكثر  12دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره كارشناسي پیوسته حداقل  كهدرصورتي -91ماده 

مدرك  تواندميیا باالتر باشد، در این صورت  18عمومي و مابقي از سایر دروس دوره( را با نمره قبولي گذرانده و میانگین كل دروس گذرانده وي 

به دانشجوي مذكور و همچنین به دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره  این صورتدوره كارداني همان رشته را دریافت كند. در غیر 

 كارداني و كارشناسي ناپیوسته، فقط گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد.  

ولي دوره كارداني را با نمره قب موردنیازدانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل در دوره كارشناسي پیوسته بیش از واحدهاي  كهدرصورتي. 1تبصره 

كه میانگین كل دانشجو در آن دروس  دهدميگذرانده باشد در این صورت دانشگاه دروسي را مالك میانگین كل براي صدور مدرك كارداني قرار 

 یا باالتر باشد.   18

از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته یا مجري بودن دانشگاه محل تحصیل  نظرصرف. صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و 8تبصره 

 .  شودميدانشجو انجام 

 .  تاریخ اعالم نمره توسط استاد است ستادمعرفي به ا. براي دروس باشدميدانشجو  نامثبتزمان آخرین نیمسال  آموختگيدانشتاریخ  -91ماده 

پاسخگویي قانوني مترتب بر آن بر عهده دانشگاه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر  هرگونهو  نامهآیینمسئولیت حسن اجراي این  -98ماده 

   است. علوم عهده معاون آموزشي وزارت

 


