
١ 
 

  
  

  :تعاريف
  .نامه تعاريف زير پذيرفته شده است در اين آيين

ها، مؤسسات آموزش عالي اعم از آموزشي،  به همه دانشگاه :ـ دانشگاه   1
  .شود پژوهشي، روزانه، شبانه، دولتي و غير دولتي دانشگاه گفته مي

واحدي از يك دانشگاه اسـت كـه در رده خاصـي از علـوم      :ـ دانشكده  2
ماننـد دانشـكده علـوم، دانشـكده فنـي و مهندسـي و دانشـكده        . فعاليت دارد

  .كشاورزي و نظاير آن
واحدي از يك دانشكده يا يك دانشگاه است كـه در   :ـ گروه آموزشي  3

مانند گروه رياضي، گروه . يك رشته خاص يا چند رشته متجانس فعاليت دارد
  .معارف اسالمي، گروه شيمي و نظاير آن

ره در نظام آموزش عالي، مـدت زمـاني اسـت كـه     منظور از دو :ـ دوره  4
كنـد و در آن   دانشجو وارد دانشگاه شده و در يك رشـته خـاص تحصـيل مـي    

  ...مانند دوره كارداني، دوره كارشناسي و . شود رشته فارغ التحصيل مي
منظــور از اداره آمــوزش يــك واحــد اداري در يــك  :ـ اداره آمــوزش  5

امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيـل  دانشكده يا دانشگاه است كه همه 
آوري نمرات و اعـالم نتـايج را بـه عهـده      انتخاب واحد، اجراي امتحانات، جمع

  .دارد
هر عضو هيئت علمي كه مسـئوليت تـدريس دروس نظـري و     :ـ استاد  6

  .شود عملي را در دانشگاه بر عهده دارد استاد ناميده مي
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ه به عنوان مشاور در امور آموزشي يأت علمي كعضو ه: استاد راهنما -7
و تحصيلي، يك ورودي خاص در هر رشته تحصيلي از طـرف گـروه آموزشـي    

  .مربوطه به دانشجويان معرفي مي گردد
هر گـروه آموزشـي مربوطـه    عضاي هيأت علمي يكي از ا :مدير گروه -8

  .براي مدت دو سال از طرف رئيس دانشگاه منسوب مي شود
علـوم پزشـكي،   (ز شعب فرعي از گروههاي علمي رشته يكي ا :ـ رشته  9

علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي، هنر، تربيت معلم و علمي 
است كه از لحـاظ موضـوع كـامالً مشـخص و از ديگـر موضـوعات       ) ـ كاربردي

دروس مشترك در دو . انجامد متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي
  .درصد كل واحدها درهر دو رشته تجاوز كند 30از  رشته متفاوت، نبايد

هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يـك تخصـص باشـد     :ـ گرايش  10
 7اختالف دروس از دو گرايش در يك رشـته نبايـد از   . شود گرايش ناميده مي

  .درصد كل واحدها بيشتر باشد 30درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از 
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  :فصل اول
  نويسي مشرايط ورود و نا

  :شرايط ورود
ــادة  پيوســته ـ   (هــاي كــارداني، كارشناســي  شــرايط ورود در دوره : 1م

هـاي دكتـري عمـومي پزشـكي،      ، كارشناسي ارشـد پيوسـته و دوره  )ناپيوسته
هاي روزانه و شبانه بـه شـرح    داروسازي، دندانپزشكي و دامپزشكي اعم از دوره

  .زير است
نين و مقـررات جـاري كشـور و    الف ـ مجاز بودن بـه تحصـيل از نظـر قـوا     

داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقالب 
  .فرهنگي

ب ـ داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشـور مـورد    
مطـابق  (تأييد وزارت آموزش و پرورش يـا برابـر آن بـراي آموزشـهاي فـردي      

هنگي و يـا داشـتن گواهينامـه دوره كـارداني     مصوبات شوراي عالي انقالب فر
هاي كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد تأييد وزارت علوم،  براي ورود به دوره

  ).تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد
  ج ـ پذيرفته شدن در آزمون ورودي

يگـان بـراي   د ـ سپردن تعهد خدمت براساس ضـوابط و قـانون آمـوزش را    
هاي روزانه و پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجـع   دوره

  .هاي شبانه شود براي دانشجويان دوره ذيربط صادر مي
  :نام نويسي
هايي كه توسط  پذيرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند در مهلت :2مادة 

جعـه نماينـد، عـدم    شود براي نام نويسي و انتخاب واحـد مرا  دانشگاه اعالم مي
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نويسي در نخسـتين نيمسـال تحصـيلي پـس از اعـالم نتـايج        مراجعه براي نام
  .آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد

دانشجو موظف است در هر نيمسال، در زماني كه دانشگاه : 3مادة 
كند براي ادامه تحصيل و انتخـاب واحـد بـه اداره آمـوزش      اعالم مي

ب واحد دانشجو بدون اطالع و عذر موجـه در  عدم انتخا. مراجعه كند
در صورت تأخير يا عذر . يك نيمسال به منزله انصراف از تحصيل است

موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل را در آن نيمسال نـدارد ولـي   
  .شود آن نيمسال جز مدت سنوات مجاز تحصيل وي محسوب مي

نويسي  داري از نام دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خود :تبصره
با داليل مستند به طور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصـيلي  

  .به اداره آموزش دانشكده اطالع دهد
  :منع تحصيل همزمان

نويسـي در بـيش از يـك     دانشجو در يك زمان حق ثبت نام و نام :4مادة 
ه را نخواهـد  رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك يـا چنـد دانشـگا   

هـاي انتخـابي بـه     يل در يكـي از رشـته  صدر صورت تخلف از ادامه تح. داشت
تشخيص كميسيون بررسي موارد خاص وزارت، محروم و سوابق تحصـيلي وي  

هاي مربـوط بـه رشـته     شود و دانشجو موظف است كليه هزينه باطل اعالم مي
  .بپردازدهاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط  حذف شده را مطابق تعرفه

از شـمول ايـن مـاده    ) اسـتعدادهاي درخشـان  (دانشجويان ممتاز  :تبصره
تعريف دانشجوي ممتاز و ضوابط اجرايي اين تبصـره توسـط   . مستثني هستند

  .شود شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي تعيين و ابالغ مي
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  :فصل دوم 
  نظام آموزشي

  تعريف واحد درسي
  .هاي كشور مبتني بر نظام واحدي است مام دانشگاهآموزش در ت :5مادة 

در نظام واحدي، ارزش هر درس بـا تعـداد واحـدهاي آن درس سـنجيده     
شود قبولي يا عدم قبولي دانشـجو در يـك درس بـه همـان درس محـدود       مي

  .است
  :هر واحد درس، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن بصورت

  ساعت 16          نظري
  ساعت 32      )هيآزمايشگا(عملي 

  ساعت 51    )عمليات ميداني(كارگاهي 
گـروه آموزشـي مربوطـه مشـخص     ) كـار در عرصـه  (كارآموزي و كـاروزي  

  .كند مي
و طبـق برنامـه مصـوب    ) يا دورة تابستاني(در طول يك نيمسال تحصيلي 

  .شود شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي
اي پـروژه متناسـب   هايي كه داراي پروژه هستند، مدت اجر در مورد رشته

حـداكثر تـا پايـان نيمسـال     (شـود   با واحد آن توسط استاد مربوطه تعيين مي
  ).بعد

  :سالتحصيلي
هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و عند اللزوم يك : 6مادة 

هفته و هر دوره تابستاني  16هر نيمسال تحصيلي شامل . دوره تابستاني است
  .هفته آموزش است 6شامل 
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مدت امتحانات پاياني نيمسال يا پايـان دورة تابسـتان جـزء مـدت     : رهتبص
  .شود آموزش محسوب نمي

هاي درسي مصـوب شـوراي عـالي     ها موظفند برنامه تمام دانشگاه :7مادة 
جا  نيازها، روش تدريس و جابه ترتيب با رعايت پيش. ريزي را اجرا نمايند برنامه

درس و انتخـاب منـابع بـر عهـده      كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك
  .دانشگاهها است

تواننـد درهـر رشـته بـه تشـخيص گـروه مربوطـه         دانشگاهها مي :8ماده 
تعدادي از دروس مرتبط با رشـته را تعيـين و بـه عنـوان دروس انتخـابي بـه       

مشروط بر آنكه تعـداد واحـدها از سـقف مجـاز در هـر      . دانشجويان ارائه دهند
  .رشته تجاوز نكند
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  :سوم فصل 
  واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

هـاي   تعداد واحـدهاي درسـي الزم بـراي گذرانـدن هـر يـك از دوره       :10مادة 
  :تحصيلي به شرح زير است

  واحد 72تا  68هاي كارداني بين  دوره
 136تـا   130: هـاي فنـي مهندسـي    هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته دوره
  واحد
  واحد 141تا  130: مهندسي هاي كارشناسي پيوسته فني و دوره
  واحد 70تا  67: هاي كارشناسي ناپيوسته دوره
  واحد 182تا  172: هاي كارشناسي ارشد پيوسته دوره

تواند در هر نيمسال تحصيلي حـداقل   هر دانشجوي روزانه مي: 11مادة 
  .واحد درسي را انتخاب كند 20و حداكثر  12

توانـد درهـر نيمسـال     ه مـي هـر دانشـجوي شـبان    :11تبصره الحاقي به ماده 
  .واحد درسي را انتخاب كند 20و حداكثر  10تحصيلي حداقل 

  :تبصره
الف ـ آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب حـداقل واحـد    

  .باشند معاف مي
ب ـ در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنهـا يـك درس باقيمانـده     

تواند امتحـان آن درس را   أييد استاد مربوطه ميداشته باشد با نظر دانشگاه و ت
  .در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند

توانـد   باشد مـي  17ج ـ اگر دانشجويي در يك نيمسال معدل نمراتش حداقل  
  .واحد درسي را انتخاب كند 24با نظر دانشگاه در نيمسال بعد حداكثر 
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واحـد،   24تحصيل حداكثر  د ـ در مواردي كه دانشجو براي فراغت از 
توانـد تمـامي    باقي داشته حتي اگر مشروط باشد با نظر دانشگاه مـي 

دانشجوي مشروط (واحدهاي باقيمانده را در يك نيمسال انتخاب كند 
چنانچه نخواهد از اين شرط استفاده نمايـد دروس باقيمانـده پـس از    

  )واحد درسي باشد 14حذف اضطراري نبايد بيش از 
آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسـري ورودي دانشـگاهها در    :12مادة 
هـاي   هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسـته درهمـه رشـته    دوره

تحصيلي كه نمره خام امتحان آنها در آزمون ورودي در يك يا چند درس، بـه  
تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده از حد نصـاب معينـي كمتـر باشـد     

كند بـه عنـوان    د حسب نياز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين ميموظفن
عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب ) پيش نياز دانشگاهي(دروس جبراني 

  .بگذرانند
  :تبصره

الف ـ تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريـز مـواد، نحـوه ارائـه و زمـان تـدريس        
  .دانشگاه پذيرنده استدروس پيش نياز دانشگاهي بر عهده شوراي آموزشي 

ب ـ ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشـگاهها، از   
  .هر حيث مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است

ج ـ نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در معدل نمرات پايان نيمسال  
و در مشروطي دانشـجو نيـز    و همچنين در معدل كل نمرات دانشجو محاسبه

  .تأثير دارد
واحـد از دروس   8د ـ به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كـه حـداقل    

  .شود پيش نياز دانشگاهي را گذرانده باشند يك نيمسال تحصيلي افزوده مي
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هــاي كــارداني و  حــداكثر مــدت مجــاز تحصــيل در دوره: 13مــادة 
سال  6ي كارشناسي پيوسته ها سال و در دوره 3كارشناسي ناپيوسته 

در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت . است
  .شود مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي

هـاي   حـداكثر مـدت مجـاز تحصـيل دردوره     :13تبصره الحاقي به مادة 
هـاي   سال براي دوره 5/3هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته  شبانه، براي دوره

 .سال است 7كارشناسي پيوسته 
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  : فصل چهارم
  حضور و غياب

  حضور در جلسات درس
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط بـه هـر درس الزامـي    : 14مادة 

16است و ساعات غيبـت دانشـجو در هـر درس نبايـد از     
مجمـوع   3

رت نمـره دانشـجو در آن   در غير اين صو. ساعات آن درس تجاوز كند
  .شود درس صفر محسوب مي

  :تبصره
16الف ـ در صورتيكه غيبت دانشجو در هر درس بيش از  

مجموع ساعات آن  3
. شـود  درس باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود آن درس حذف مـي 

ي واحد در طـول نيمسـال بـراي وي الزامـ     12در اين حالت رعايت حد نصاب 
نيست، ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزء سنوات تحصـيلي  

  .دانشجو محسوب خواهد شد
ب ـ غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دليل حذف و اضـافه   

16يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد، جـزء  
غيـب   3

  .شود مجاز دانشجو محسوب مي
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  :غيبت در امتحان
غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گـرفتن نمـره   : 15مادة 

صفر در امتحان آن درس است و غيبـت موجـه درامتحـان هـر درس     
  .گردد موجب حذف آن درس مي

تشخيص موجه بودن غيبت، درجلسات درس و در امتحان بر عهـدة   :16مادة 
  .شورا است شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن

  :شوراي آموزشي دانشگاه 20/11/78مورخ  547مصوبه جلسه شماره 
بررسي موجه شدن غيبت در جلسه امتحان توسط كميته منتخب بـا شـرايط   

  :زير انجام شود
  )حداكثر يك ماه پس از امتحان(ـ بررسي درخواست در محدوده مجاز  1
دو درس حذف درس به دليل غيبـت در جلسـه امتحـان تنهـا بـراي      ـ    2

امكان پذير است و حذف درس سوم در شـرايط خـاص و يـا ارائـه مسـتندات      
  .رسمي در شوراي آموزشي قابل بررسي است
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  فصل پنجم
  حذف و اضافه

تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقـط در مهلتـي كمتـر از     دانشجو مي :17مادة 
نتخـاب يـا دو   دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي، حداكثر دروس ديگـر ا 

درس انتخابي خود را حذف يا دو درس انتخابي خود را بـا دو درس ديگـر جـا    
به جا نمايد مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حـد مقـرر تجـاوز    

  .نكند
هفتـه بـه پايـان نيمسـال      5توانـد تـا    در صورت اضطرار دانشجو مي :18مادة 

ود را بـا تأييـد گـروه آموزشـي     تحصيلي مانده فقط يكي از درسهاي نظري خـ 
مربوط حذف كند مشروط بر آنكـه اوالً غيبـت دانشـجو در آن درس بـيش از     

16
مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعـداد واحـدهاي باقيمانـده وي از     3
  .واحد كمتر نشود 12

  :شوراي آموزشي دانشگاه 11/11/73مورخ  403مصوبه جلسه شمارة 
صورتيكه دانشـجو در اثـر حـذف درس، واحـدهاي وي بـه زيـر        در

بـراي   10براي دانشجوي روزانه و كمتـر از   12كمتر از (حدنصاب برسد 
باشـد آن نيمسـال تـرم كامـل و      12و معـدل زيـر   ) دانشجوي شبانه

  .آيد مشروطي به حساب مي
تنهـا در  ) حذف ترم(حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال  :19 مادة 

ورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشـجو قـادر   ص
به ادامه تحصيل در آن نيمسـال نباشـد درايـن صـورت نيمسـال مزبـور جـزء        

  .حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد
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  :شوراي آموزشي دانشگاه 1/4/83مورخ  729مصوبه جلسة شمارة 
مسال جاري، حداكثر تا زمان حذف مقرر شد درخواست حذف كامل دروس ني

اضطراري دروس از طرف دانشجويان به آموزش دانشكده ارائه شود در غير اين 
صورت حذف كليه دروس امكان پذير نخواهد بـود و عـدم حضـور دانشـجو در     
جلسات امتحان دروس، مشمول آيين نامه غيبت در جلسـه امتحـاني خواهـد    

  .شد
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  :فصل ششم 
  لي دانشجوارزيابي پيشرفت تحصي

ارزيابي پيشـرفت تحصـيلي دانشـجو در هـر درس براسـاس ميـزان        :20مادة 
حضور و فعاليت در كالس، انجام تكاليف درسي و نتايج امتحانات بين نيمسال 

گيرد و اسناد هر درس مرجـع ارزيـابي دانشـجو در     و پايان نيمسال صورت مي
  .آن درس است

  .ي هر درس الزامي استبرگزاري امتحان پايان نيمسال برا :تبصره
باشد، دانشجويي كه در هـر   مي 10حداقل نمره قبولي در هر درس  :22مادة 

يك دروس الزامي مردود شود، در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است، با ايـن  
حال نمرات كليه دروس اعم از قبـولي و ردي در كارنامـه دانشـجو ثبـت و در     

  .شود محاسبه معدل منظور مي
گر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شـد بـه جـاي آن درس    ا :تبصره

تواند از جدول دروس انتخابي در برنامـه مصـوب درس ديگـري را انتخـاب      مي
  .كند

در موارد اسـتثنايي نمـره تمـرين دبيـري، كـارآموزي و كـارورزي،        :23مادة 
 عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب، توام با

شود، در صورتي كه به تشخيص استاد و تأييـد گـروه آموزشـي     پروژه ارائه مي
. گـردد  مربوط تكميل آنها در طول يك نيمسال ميسر نباشد ناتمام تلقـي مـي  
  .نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل شود

 10كثر ظرف استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حدا :24مادة 
روز پس از برگـزاري امتحـان آن درس بـه اداره آمـوزش دانشـكده يـا واحـد        

  .مربوطه تسليم نمايد
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اداره آموزش هر دانشكده يا واحـد ذيـربط در هـر دانشـگاه موظـف       :25مادة 
است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحـان  

اعتراضـات دانشـجويان و رفـع اشـتباهات     هر نيمسال و بعـد از رسـيدگي بـه    
  .احتمالي به مديريت آموزشي دانشگاه تسليم نمايد

  .نمره پس از اعالم به مديريت آموزش غيرقابل تغيير است :تبصره
در پايان هـر نيمسـال تحصـيلي، ميـانگين نمـرات دانشـجو در آن        :26مادة 

ن دوره تحصـيلي،  نيمسال و معدل كل نمرات او تا پايان آن نيمسال و در پايـا 
  .شود وي ثبت مي  معدل كل نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه

نمـرات  . شـود  دورة تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي: تبصره
گذراند تنها در محاسـبه معـدل كـل     دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي

در نيمسـالي   شود به همين نحو، نمرات دانشجوي روزانـه  دانشجو محسوب مي
واحـد انتخـاب    10واحـد و دانشـجوي شـبانه كمتـر از      12كه الزاماً كمتـر از  

كند و كسر بودن واحدها خارج از اراده او است نيز ماننـد دروس تابسـتاني    مي
شود ولي آن نيمسال جـزء حـداكثر مـدت مجـاز      در معدل كل او محاسبه مي

  .تحصيل دانشجو محاسبه خواهد شد
رات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از معدل نم: 27مادة 

باشد در غير اينصورت نام نويسـي در نيمسـال بعـد، بـه صـورت       12
  .مشروط خواهد بود

هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هـر بـار بـه     :تبصره
وي كبتاً اطالع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضـبط نمايـد، بـا    

وصف قصور در اخطار به وي از طـرف دانشـگاه و يـا اظهـار بـي اطالعـي       اين 
  .دانشجو از اين امر، مانع در اجراي مقررات نخواهد بود
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كند، جزء در  دانشجويي كه بصورت مشروط انتخاب واحد مي: 28مادة 
واحـد درسـي در آن    14آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 

  .نميسال را ندارد
  :شوراي آموزش دانشگاه3/3/78مورخ  523شماره مصوبه جلسة 

دروس نظري دانشجويان مشروط كه بيش از حد مجاز انتخـاب واحـد   
اند با شرايط زير حذف و به مديريت آموزشي دانشـگاه گـزارش    نموده
  .شود
  .ـ از بين دروس قبولي كه حداقل نمره را داشته باشد 1
درس را حـذف   باشـد يـك   15ـ در موارديكه تعداد كل واحدها   2

  .واحد باشد 3كند ولو اينكه آن درس 
يعنـي بـا حـذف درس مـازاد،     (ـ تغييري در وضعيت تحصيلي   3

چنانجه در آن نيمسال مشروط است همچنان مشروط و اگر مشـروط  
  .دانشجو ايجاد نگردد) نيست با حذف اين دروس مشروط نگردد

  :شگاهشوراي آموزشي دان 11/3/83مورخ  727مصوبه جلسة شماره 
شـوراي آموزشـي بـراي حـذف دروس      523در خصوص تعميم مصوبه جلسـه  

مازاد اخذ شده به دليل مشروطي قبل از برگزاري امتحانات هر نيمسال مقـرر  
  .گرديد با رعايت موارد زير نسبت به حذف دروس نظري اقدام شود

واحـد بـراي دانشـجويان روزانـه و      14الف ـ دروس مازاد تا رسيدن به حداقل  
معدل (واحد براي دانشجويان نيمه حضوري با رعايت شرط معدل  12بانه و ش

  .شوند حذف مي) 12نيمسال قبل كمتر از 
  .ب ـ حذف دروس عملي، پروژه و سمينار درچارچوب اين مصوبه ممنوع است
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هـا و بـا اطـالع دانشـجويان صـورت       ج ـ حذف دروس توسط آموزش دانشكده 
و در مؤعد مقرر طبـق مقـررات آموزشـي    گيرد و در صورت پيگيري دانشج مي

  .موجود عمل شود
د ـ در صورتي كه نتوان حداقل تعيين شده در بند الف را رعايـت نمـود يـك     

توان با رعايت حـداقل واحـد مجـاز در هـر دوره      درس نظري مازاد ديگر را مي
  .حذف كرد

در صورتي كه معدل نمرات دانشـجو در دوره كارشناسـي و   : 29مادة 
ارشد پيوسته در سه نيمسال متـوالي يـا چهـار نيمسـال      كارشناسي

هاي كارداني و كارشناسـي ناپيوسـته در دو نيمسـال     متناوب و دوره
اي كه  باشد، در هر مرحله 12تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب كمتر از 

  .شود باشد از ادامه تحصيل محروم مي
يـل ديگـر از ادامـه    دانشجويي كه به علت مشروط شدن يا به هر دل :30مادة 

شود در صورتي كه حـداقل   تحصيل در دوره كارشناسي محروم يا منصرف مي
را با نمـره قبـولي گذرانـده    ) نياز بدون احتساب دروس پيش(واحد درسي  70

  .تواند مدرك كارداني در همان رشته دريافت كند باشد مي
د دوره صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرفنظر از وجو :تبصره

كارداني مصوب در آن رشته يا مجري بـودن دانشـگاه صـادر كننـده، مـدرك      
  .گيرد كارداني صورت مي

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد پيوسته، در طول تحصيل تا سـقف   :32مادة 
تابع مقـررات ايـن آيـين    ) 140تا  135(واحدهاي قابل قبول دوره كارشناسي 

نامـه كـه در برنامـه مصـوب بـا       اياننامه است و در دروس تخصصي، پروژه و پ
اند تـابع آيـين نامـه كارشناسـي ارشـد ناپيوسـته        عالمت ستاره مشخص شده

  .خواهد بود



١٨ 
 

  :فصل هفتم 
  مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

هـاي كـارداني و كارشناسـي     توانـد در هـر يـك از دوره    دانشجو مي :33مادة 
بـراي دو   ي كارشناسي پيوستهها ناپيوسته حداكثر براي يك نيمسال و در دوره

  .نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند
مدت مرخصي تحصيلي جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشـجو   :تبصره

  .شود در هر دوره محسوب مي
) فـرم (تقاضاي مرخصي تحصيلي بايـد بـه صـورت كتبـي     :  34مادة 

دانشـجو بـه اداره   حداقل دو هفته قبل از شروع هر نيمسـال توسـط   
  .آموزش دانشكده تسليم گردد

اداره آموزش دانشكده موظف است پس از كسب نظر مراجـع ذيـربط    :تبصره
قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو 

  .را كتباً به وي ابالغ نمايد
، ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشگاه محـل تحصـيل  : 35مادة 

شود و دانشجوي منصرف از تحصـيل،   انصراف از تحصيل محسوب مي
  .حق ادامه تحصيل ندارد

دانـد   در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجـه مـي   :تبصره
بايد داليل و مدارك مسـتند خـود را حـداقل يـك مـاه قبـل از پايـان همـان         

موجـه بـودن تـرك    در صـورت تأييـد   . نيمسال به آموزش دانشكده ارائه دهـد 
تحصيل توسط دانشگاه، آن نيمسال جزء مرخصي تحصيلي دانشجو محسـوب  

  .شود مي
دانشجويي كه بخواهـد از تحصـيل منصـرف شـود بايـد درخواسـت        :36 مادة

ايـن دانشـجو   . انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشـكده تسـليم نمايـد   
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يخ درخواسـت، تقاضـاي   مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تـار 
پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل . انصراف خود را پس بگيرد

شـود و دانشـجو پـس از آن، حـق ادامـه تحصـيل در آن دوره را        وي صادر مي
  .ندارد

  :تبصره
الف ـ دانشجوي منصرف از تحصيل، موظف اسـت بـه كليـه تعهـداتي كـه در       

  .دوران تحصيل سپرده است عمل كند
ـ تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شـركت و قبـولي     ب

  .در آزمون سراسري براساس ضوابط مربوط است
دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت يا همسر يكي  :37مادة 

تواند  شود، مي از دانشجويان بورسيه به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي
وريت همسر و به تشخيص و تأييد شـوراي آموزشـي دانشـگاه    با ارائه حكم مأم

سال  4عالوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل تا 
  .مند گردد ديگر نيز از مرخصي بدون احتساب در سنوات بهره
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  :فصل هشتم 
  انتقال

انتقال به معني تغيير محل تحصـيل دانشـجو از يـك دانشـگاه بـه       :38مادة 
  .انشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيليد

انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جزء در  :39مادة 
  :موارد زير

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

مؤثر دانشجو به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشـكي   ـ معلوليت  2
  .به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد

ـ ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصـيل يـا اشـتغال      3
  .شوهر در تهران باشد به تأييد مراجع ذيربط

انتقال دانشجو از دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالي تهـران بـه        :40مادة 
شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر، در يك رشته و در يك مقطع به شـرط  

  .موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد بالمانع است
هاي شبانه به روزانه از دانشگاه پيـام نـور بـه     انتقال از دوره: 41مادة 

و از دانشـگاههاي  ) اعـم از شـبانه يـا روزانـه    (هاي حضوري  دانشگاه
هاي دولتي ممنوع است ولي انتقال بعكـس آن،  غيردولتي به دانشگاه

  .با موافقت مبداء و مقصد بالمانع است
انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيئت علمي به محـل اشـتغال آنهـا     :42مادة 

هـاي علـوم،    اين ضـوابط توسـط وزارتخانـه   . گيرد طبق ضوابط ويژه صورت مي
كي تهيه و تـدوين  تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

  .شود و ابالغ مي
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دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را با ذكر مورد  :44مادة 
هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبـداء   6حداقل 

  .تسليم نمايد
دانشگاه مبداء در صورت موافقت بـا انتقـال موظـف اسـت حـداكثر       :45مادة 

ك هفته موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ريز نمرات او ظرف مدت ي
به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف اسـت حـداقل دو هفتـه    

  .نويسي نظر خود را به دانشگاه مبداء اعالم كند قبل از شروع نام
در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء بـه   :تبصره

  .شود نشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع ميدا
در صورت انتقال فقط واحدهاي گذرانده شده دانشـجو كـه   : 46مادة 

و يا باالتر است پذيرفته مي شود و پذيرش واحـدهايي   12نمرات آنها 
است برعهده دانشگاه مقصد است در هر حال  12كه نمره آنها كمتر از 

واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حـدودي مجـاز   حذف احتمالي 
است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده را در طول مدت مجاز 

  .تحصيل داشته باشد
تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و  :تبصره

نشـجو  سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي عيناً در كارنامـه دا 
ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده فقط در محاسـبه معـدل كـل او محسـوب     

  .شود مي
انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع تحصـيلي فقـط    :48مادة 

  .باشد يك بار مجاز مي
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  :فصل نهم 
  دانشجوي ميهمان

در مواردي كه دانشجو بطور موقت، ناگزير به تغيير محـل تحصـيل    :49مادة 
تواند با مواقفت دانشگاههاي مبداء و مقصد به عنوان دانشـجوي   مي خود باشد

  .ميهمان به طور موقت براي مدت معين محل تحصيل خود را تغيير دهد
ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه، مشـروط بـه ايـن اسـت كـه       :50مادة 

  .دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد
ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يـك يـا چنـد     :51 مادة

درس به صورت تك درس با نظر دانشـگاه مبـداء و موافقـت دانشـگاه مقصـد      
  .بالمانع است

توانـد حـداكثر يـك نيمسـال در دوره      هر دانشجو در هر رشته مـي  :52مادة 
طور تمام وقـت  كارداني، يا دو نيمسال در دوره كارشناسي، در يك دانشگاه به 

در هر حال نبايد دروسـي را كـه دانشـجو بـه     . به صورت ميهمان تحصيل كند
در يـك  ) چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تـك درس (صورت ميهمان 

  .درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند 40يا چند دانشگاه گذرانده است از 
رت تمـام  انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تكدرس و چـه بـه صـو    :تبصره

وقت بايد با اطالع گروه آموزشي دانشگاه مبداء و طبق شرايط دانشگاه مقصـد  
  .باشد

واحــدهايي را كـه دانشــجوي ميهمـان در يــك دانشــگاه   : 53مـادة  
ود و  گذراند، عيناً در كارنامه او در دانشـگاه مبـداء ثبـت مـي ش     مي

 نمرات آنها در محاسبات معدل نيمسال و معدل كل او منظـور خواهـد  
  .شد
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  :فصل دهم 
  تغيير رشته

دانشــجو در طــول دوران تحصــيل در مقطــع كــارداني و : 55مــادة 
تواند با داشتن شرايط زير و موافقـت گـروه آموزشـي     كارشناسي مي

ذيربط از يك رشته به رشـته ديگـر در يـك گـروه آموزشـي همـان       
  .دانشگاه تغيير رشته دهد

6ـ حداقل   1
3ر و حداكث 1

براي (واحدهاي دوره را گذرانده باشد  2
  ).واحد 12و كارداني حداقل  24مقطع كارشناسي حداقل 

تـرين فـرد    ـ نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پـائين   2
پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضـا در همـان سـال كمتـر     

  .نباشد
مجـاز تحصـيل، امكـان گذرانـدن     ـ با توجه به حداكثر مـدت    3

  .واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد
  :تبصره

الف ـ تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند بـا   
پذير  رعايت كليه شرايط اين ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان

  .است
ي كـه در ضـوابط گـزينش آنهـا شـرايط خـاص       هـاي  ب ـ تغيير رشته به رشته 

  .بيني شده است موكول به احراز شرايط مربوط است پيش
تواند تغييـر رشـته    ج ـ دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي، تنها يك بار مي 

  .دهد
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در غيـر  . گيـرد  تغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح صورت مي :56 مادة
  .ع پائين تر امكان پذير استاين صورت فقط از مقطع باالتر به مقط

در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف اسـت در   :57مادة 
نويسـي، دانشـجو حـق     نويسي كند پس از نـام  اولين فرصت در رشته جديد نام
  .بازگشت به رشته قبلي را ندارد

نويسي در رشته جديد در وقـت معـين بـه     اقدام نكردن دانشجو به نام :تبصره
شود و حق تغيير رشته تـا پايـان دوره از    زله انصراف از تغيير رشته تلقي ميمن

  .شود وي سلب مي
دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده اسـت در گـروه   : 58مادة 

شود و فقط دروسي از  آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي
شود كه به تشخيص گروه آموزشـي بـا دروس رشـته     وي پذيرفته مي

جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 
  .كمتر نباشد 12

  :تبصره
الف ـ دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنهـا در محاسـبه    

شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در  معدل كل منظور مي
ر ايـن حـال چنانچـه معـدل كـل      د. مانـد  معدل، در كارنامه دانشجو باقي مـي 
باشـد جمعـاً بـه عنـوان يـك نيمسـال        12واحدهاي پذيرفته نشده او كمتراز 

  .شود مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي
ب ـ در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشـده دانشـجو در حـدي     

مـدت   باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشـته جديـد را در طـول   
  .شود مجاز تحصيل، از وي سلب كند با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي
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چنانچه دانشجو بـه تشـخيص شـوراي آموزشـي دانشـگاه در دوران       :59مادة 
اي گردد كه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته  تحصيل دچار بيماري يا سانحه

نقـص عضـو از    گيري از كارآيي حاصـل از آن را طبـق جـداول    و يا امكان بهره
دست بدهد مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري متناسب با رشته 
خود در همان گروه آزمايشي كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمـره  

در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع مـاده  . را دارد، تغيير رشته بدهد
  .واهد بودمعاف خ 57و ماده ) 1به استثناي بند ( 55

در مواردي كه دانشجو به داليل نقص عضو و بيمـاري، توانـايي ادامـه     :تبصره
هـاي گـروه آزمايشـي مربـوط را نداشـته باشـد        تحصيل در هيچ يك از رشـته 

كميسيون آموزشي دانشگاه پـس از بررسـي مسـأله نسـبت بـه تغييـر رشـته        
  .گيرد اي در گروه آزمايشي ديگر تصميمي مي دانشجو به رشته

متقاضي تغيير رشـته بايـد درخواسـت خـود را همـراه مـدارك الزم        :61 ادةم
هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي بـه اداره آمـوزش دانشـگاه در     6حداقل 

  .محل تحصيل خود تسليم نمايد
تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطـع كـارداني بالمـانع    : 62 مادة

اكثر مدت مجاز تحصيل است در اين حال براي اينگونه دانشجويان حد
واحد پذيرفته شده از  20بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر 

  .شود دانشجو يك نيمسال از طول تحصيل وي كاسته مي
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  :فصل يازدهم 
  پذيرش واحدهاي درسي

معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمـون سراسـري    :63مادة 
اند با رعايـت شـرايطي بـه     طع تحصيلي گذراندهقبالً در دانشگاهها با ديگر مقا

  :شرح زير مجاز است
ـ دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجـاز بـه شـركت در آزمـون       1

  .ورودي رشته جديد باشد
ـ دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات   2

  .دو فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باش
ـ تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شـوراي عـالي     3
  .ريزي باشد برنامه
ـ محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشـته جديـد     4

 12به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي و نمـره هـر يـك از دروس از    
  .كمتر نباشد

  :تبصره
وســط گروههــاي آموزشــي ذيــربط الــف ـ معــادل ســازي و پــذيرش دروس ت 

  .شود دردانشگاه پذيرنده انجام مي
ب ـ نمــرات دروس پذيرفتــه شــده از دانشــجو در محاســبه معــدل نيمســال   

  .شود ولي در محاسبه معدل كل دانشجو محسوب خواهد شد محسوب نمي
واحــد از دروس پذيرفتــه شــده دانشــجو يــك نيمســال  20ج ـ بــه ازاي هــر  

  .شود مجاز تحصيل وي كاسته ميتحصيلي از حداكثر مدت 
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  :فصل دوازدهم 
  فراغت از تحصيل

هـاي كـارداني،    دانشجويي كه كليه واحـدهاي درسـي يكـي از دوره    :64مادة 
كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبـق برنامـه مصـوب و براسـاس     
مقررات اين آيين نامـه بـا موفقيـت گذرانـده باشـد فـارغ التحصـيل آن دوره        

  .شود ه ميشناخت
  :تبصره

الف ـ تاريخ فراغت از تحصيل، روزي است كه آخـرين نمـره درسـي دانشـجو      
  .شود توسط استاد به ادارة آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل مي

ضرورت دارد هـر دانشـگاه    24ب ـ با توجه به تبصره الف و رعايت دقيق ماده  
يل دانشجويان تعيـين  در هر نيمسال زمان خاصي را براي اعالم فراغت از تحص

  .و مقدمات آن را فراهم سازد
  :شوراي آموزشي دانشگاه 16/4/82مورخ  689مصوبه جلسه شماره 

مقــرر شــد بــراي دانشــجوياني كــه پايــان دوره تحصــيل آْنــان نيمســال اول  
باشد پايان نيمسال به اضافه مهلت قانوني تحويل ليست نمـره   سالتحصيلي مي

خواهد بود و براي دانشجوياني كه پايان دوره تحصـيل  ) نهايتاً پايان بهمن ماه(
  .آنان نيمسال دوم سالتحصيلي باشد آخر شهريور ماه تلقي شود

معدل كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيلي بايد حداقل : 65مادة 
باشد تا در رشته تحصيلي خود حسب مـورد مـدرك كـارداني يـا      12

ـ . كارشناسي دريافت كند  12دل نمـرات دانشـجو از   در صورتي كه مع
توانـد   كمتر باشد چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد مـي 

قبـول   12واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از  20حداكثر تا 
شده است در يك نيمسال تحصـيلي در دوره كـارداني و دو نيمسـال    
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ار كنـد  تحصيلي در دوره كارشناسي مجدداً انتخاب و آن درس را تكر
در اين صورت نمرات دروس تكراري . تا معدل كل خود را جبران نمايد

عالوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه معدل كـل  
  .شود نمرات او محسوب مي

  :تبصره
دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كنـد يـا   

واند كمبود معدل كل نمرات خود را جبران نمايد در رغم استفاده از آن نت علي
شود  صورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني است از تحصيل محروم و اخراج مي

و در صورتي كـه در مقطـع كارشناسـي يـا كارشناسـي ارشـد پيوسـته اسـت         
تـر   تواند با اخذ مدرك مقطع تحصيلي پـائين  و تبصره آن مي 30براساس ماده 

  .فارغ التحصيل شود
هاي كـارداني و كارشناسـي مصـوب     تمام مواد آيين نامه آموزشي دوره :توجه

شوراي عالي برنامه ريزي بـراي دانشـجويان    1376ارديبهشت ماه  339جلسه 
مـورد زيـر كـه بـه صـورت تبصـره        4جز در . االجراء است دوره شبانه نيز الزم

  .شود الحاقي به مواد مربوط در آيين نامه فوق اضافه مي
نويسي، در هر نيمسال  به هنگام نام) : 1(تبصره الحاقي به مادة ـ   1

هـاي   تحصيلي، پرداخت شهريه به دو صورت ثابت و متغير، برابر تعرفه
مصوب هيات امناي دانشگاه يا مراجع قانوني، براي دانشجويان شـبانه  

  .و پيام نور، عالوه بر ساير شرايط، الزامي است
حداقل واحد انتخابي براي دانشـجويان   ):11(ـ تبصره الحاقي به ماده   2

واحد است و در آخرين نيمسال تحصـيلي   10شبانه در هر نيمسال تحصيلي، 
  .دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل واحد، معاف است
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حـداكثر مـدت مجـاز تحصـيل در      ) :13(ـ تبصره الحاقي به مـادة    3
سـال و   5/3ناپيوسـته   هاي كـارداني و كارشناسـي   هاي شبانه، براي دوره دوره

  .سال است 7هاي كارشناسي پيوسته  براي دوره
تواننـد در   دانشجويان دوره شبانه مي ):33(ـ تبصره الحاقي به مادة   4

نيمسـال و   2هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي  هر يك از دوره
نـاوب، از  نيمسال متوالي يا مت 4هاي كارشناسي پيوسته حداكثر براي  در دوره

  .مرخصي تحصيلي استفاده كنند
  

  شوراي آموزشي و گزيده اختيارات آن
  

وظيفه اصلي شوراي  آموزشي دانشگاه در تبين برنامـه ريـزي و سياسـتگذاري    
كالن آموزشي دانشگاه و همچنين نظارت بر اجراي آيـين نامـه هـا و مقـررات     

  :بارتست ازبنابراين وظايف شوراي آموزشي دانشگاه ع. آموزشي مي باشد
همكاري با معاون آموزشي دانشگاه براي ايجـاد زمينـه اجـراي مصـوبات     ) الف

  .شوراي دانشگاه و تصميمات هيئت رئيسه
  :ارائه پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي دانشگاه از جمله) ب
  برنامه هاي آموزشي -
  نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب مصوبان -
  موزشيآيين نامه هاي آ -
  طرحهاي مناسب آموزشي غيررسمي كوتاه مدت و ميان مدت -
  ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد -
بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي آموزشي دانشگاه بـه معـاون   ) ج

  .زشي دانشگاه به شورا ارجاع مي دهدآمو
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بررسي كيفيت آموزشي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزش اعضاي هيـات  ) د
  ي و ارائه آن به شوراي دانشگاهعلم
  .بررسي پيشنهاد تأسيس رشته ها و دوره هاي جديد دانشگاه) ه
بررسي متون جزوه ها و كتابهاي ارائه شده از طرف اعضاي هيات علمـي از  ) و

  .لحاظ تطبيق با سرفصلهاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي دانشگاه
ه هاي مورد نياز به پيشـنهاد  بررسي و تأييد دعوت استادان خارجي در رشت) ز

  .گروههاي آموزشي و تأييد دانشكده براي ارائه به مراجع قانوني
  كميته منتخب شوراي آموزشي و گزيده اختيارات آن

با عنايت به اينكه وظيفه اصلي شوراي آموزشي دانشگاه، برنامه ريزي و نظارت 
ن بـه مسـائل و   بر اجراي آيين نامه ها و مقررات آموزشي مي باشـد و پـرداخت  

مشكالت متنوع و متعدد آموزشـي جـاري مربـوط بـه دانشـجويان شـورا ار از       
 21/8/1380مـورخ   617در جلسـه شـماره   . وظيفه اصلي خـود بـاز مـي دارد   

شوراي آموزشي دانشگاه پيشنهاد تشـكيل يـك شـوراي فرعـي تحـت عنـوان       
صـويب  كميته منتخب شوراي آموزشي به منظور انجام وظايف محوله زير بـه ت 

  .رسيد
  وظايف و اختيارات كميته منتخب: 1ماده 

تشخيص موجه بودن غيبت دانشجو در كالس درس و جلسه امتحان بـه   1-1
  .آيين نامه آموزشي 15استناد ماده 

موافقت با حذف بيش از دو درس براي هر دانشجو در طول تحصيل به : تبصره
  .دليل غيبت نياز به ارائه مدارك كامالً مستند دارد

بررسي و صدور راي در رابطه با حذف كليه دروس اخذ شده دانشـجو در   2-1
  .آئين نامه آموزشي 19يك نيمسال به استناد ماده 

اين حذف به شرط عدم شركت در امتحانـات پايـان نيمسـال انجـام و     : تبصره
  .نيمسال مذكور جزء سنوات تحصيلي محسوب مي گردد
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مورد ترك تحصيل بـدون كسـب    تشخيص موجه بودن دالئل دانشجو در 3-1
به منظور صدور مرخصي تحصيلي با احتسـاب  ) ترك تحصيل غير مجاز(اجازه 

  آئين نامه آموزشي 35به استناد ماده 
در اولين نيمسال تحصيلي در سـال  ) با تأخير(صدور مجوز ثبت نام اوليه  4-1

 قبولي دانشجو، پس از تشخيص موجه بودن دالئل دانشجو بـه شـرط آنكـه از   
ئـين نامـه   آ 3بـه اسـتناد مـاده    . نظر ساير مقررات منعي وجود نداشـته باشـد  

  .آموزشي
چنانچه ثبت نام بعد از حذف و اضافه انجام شود بـراي دانشـجو در آن    :تبصره

  .نيمسال مرخصي تحصيلي با احتساب صادر خواهد شد
 بررسي و صدور مجوز در رابطه با انتخاب واحد با تاخير در شرايط خـاص  5-1

و پس از تشخيص موجه بودن آن به شرط آنكه حداكثر تا قبل از پايان حـذف  
  .و اضافه انجام شود

بررسي و صدور مجوز ثبت نمراتي كه به دالئـل موجـه خـارج از ليسـت      6-1
  .اصلي به اداره كل امور آموزشي دانشگاه ارسال مي گردد

متحـان پايـان   ثبت نمرات به شرطي مجاز مي باشد كه به دانشجو در ا: تبصره
  .نيمسال شركت نموده و قبالً نمره اي براي وي گزارش نشده باشد

حـذف  (بررسي و صدور مجوز حذف درس عملي در زمان حذف تكدرس  7-1
  )اضطراري

بررسي و تصميم گيري در خصوص تغيير رشته دانشـجويان بـه اسـتناد     8-1
  .فصل دهم آيين نامه آموزشي

دانشجو در طول دوران تحصيل در هر يك از مقـاطع تحصـيلي تنهـا    : 1تبصره
  .يك بار مي تواند تغيير رشته دهد

واحـدهاي دوره را   3/2و حـداكثر   6/1دانشجو مي بايسـت حـداقل   : 2تبصره 
  .گذرانده باشد



٣٢ 
 

تغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح صورت مـي گيـرد در غيـر    : 3تبصره
  .ع باالتر به مقاطع پايين تر امكان پذير استاين صورت فقط از مقاط

) ميهمـاني (بررسي و تصميم گيري در خصـوص انتقـال دائـم يـا موقـت       9-1
دانشجويان شبانه  ساير دانشگاهها به استناد فصل هشـتم و نهـم آيـين نامـه     

  .آموزشي
بايـد در چهـارچوب    1-10، 1-9، 1-8اعالم موافقـت در مـوارد رديـف     11-1

شوراي آموزشي دانشگاه براي هر نيمسال تعيين مي شـود   شرايطي كه توسط
  .و پس از اعالم موافقت دانشكده مربوطه انجام شود

تصميم گيري در خصوص دانشجوياني كه در يك يا چنـد نيمسـال بـا     12-1
توجه به وضعيت تحصيلي نيمسال قبل خود بيش از حد مجاز انتخـاب واحـد   

  .نموده اند
شـوراي آموزشـي دانشـگاه در ايـن      523شـماره  رعايت مصوبه جلسه : تبصره

  .رابطه الزامي است
تصميم گيري در خصوص دانشجوياني كه تا پايان مهلت حذف و اضافه  13-1

نيمسال بعد براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد مراجعه نكرده انـد بـه اسـتناد    
  آيين نامه آموزشي 35ماده 

ياني كه بيش از حد مجـاز  اعالم نظر در مورد وضعيت تحصيلي دانشجو 14-1
  .مشروط شده اند و ارجاع آن به شوراي آموزشي دانشگاه براي اخذ تصميم

  بررسي موارد ارجاع شده از سوي شوراي آموزشي دانشگاه 15-1
، كميتـه منتخـب ملـزم بـه رعايـت      1در كليه موارد مندرج در مـاده   :2ماده 

  .چهارچوب هاي تعيين شده توسط شوراي آموزشي مي باشد
  .تركيب كميته منتخب به شرح زير مي باشد :3ماده 

  مدير امور آموزشي دانشگاه بعنوان رئيس كميته 1-3
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يك نفر از كارشناسان با تجربه مديريت امور آموزشي دانشگاه بـا معرفـي    2-3
  مدير امور آموزشي دانشگاه

مسئولين ادارات آموزش دانشـكده هـا، آموزشـكده هـا و مجتمـع هـاي        3-3
  آموزشي

اين كميته از زمان تصويب و تأييد توسط شوراي دانشـگاه، بـه مـدت     :4ماده 
يكسال معتبر است و ادامه كار آن مشروط به تاييـد مجـدد شـوراي آموزشـي     

  .دانشگاه خواهد بود
كميته منتخب در هر ماه حداقل دو جلسه خواهد داشت و تصميمات  :5ماده 
  .ر استاعضاء حاضر در جلسه معتب راي موافق 5آن با 
در مواردي كه به تشخيص مدير امور آموزشي تصميمات اخذ شده نياز : تبصره

موضوع براي تاييـد بـه آن شـورا ارجـاع مـي      . به تاييد شوراي آموزشي را دارد
  .گردد
نحوه بررسي و يا ارجاع درخواست ها بـه كميتـه منتخـب توسـط آن      :6ماده 

  .كميته منتخب تنظيم و تصويب مي شود
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  استعدادهاي درخشانگروه 
  استعدادهاي درخشان چه كساني هستند؟)1
  آئين نامه تهسيالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز)2
  تحصيل همزمان در دو رشته)3
  آئين نامه پژوهشي ويژه دانشجويان ممتاز)4

  دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان چه كساني هستند؟
دانشـجوياني كـه تحـت پوشـش دفتـر       برابر آئين نامه ها و مقـررات مصـوب،  

  :استعدادهاي درخشان دانشگاه قرار مي گيرند عبارتند از
  :دوره كارشناسي) الف
  .برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور) 1-الف
) دارندگان طالي كشوري(برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي ) 2-الف

موضوع مصوبات شوراي عـالي فرهنگـي بـا    (رش با معرفي وزارت آموزش و پرو
عنوان پذيرش دانش آموزان برگزيده در دانشگاه ها بـدون شـركت در آزمـون    

  )سراسري
برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي و رازي در مرحله كشوري به تأييد ) 3-الف

  .دبيرخانه هر يك از جشنواره ها
  :دوره كارشناسي ارشد) ب
موزشـي بـا   كارشناسي ارشد در هر رشـته آ سري برگزيدگان آزمون سرا) 1-ب

  .معرفي سازمان سنجش آموزش كشور
آئـين  ) 13(و ) 1(دانشجوياني كه شرايط ممتاز بودن را مطابق با مـواد  ) 2-ب

نامه تسهيالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز تـا پايـان دوره تحصـيلي قبلـي     
  . خود حفظ نموده باشند) كارشناسي(

ه كارشناسي ارشـد داراي حـداقل دو مقالـه در مجـالت     دانشجويان دور) 3-ب
  .پژوهشي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -معتبر علمي
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  دوره دكتري) ج
دارندگان رتبه اول در آزمون ورودي دوره دكتري در هر رشته به شـرط  ) 1-ج

  .نفر در آزمون آن رشته 20شركت بيش از 
 -مقاله در مجالت معتبر علمي 3حداقل دانشجويان دوره دكتري داراي ) 2-ج

  .پژوهشي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  

يالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز مصوب جلسه مورخ هسمتن آئين نامه ت
  شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي 5/11/1377

  : 1ماده 
  :امه بهره مند شوند عبارتند ازدانشجوياني كه مي توانند از مزاياي اين آئين ن

  .برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور -الف
برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش  -ب

موضوع مصوبات شوراي عالي انقـالب فرهنگـي بـا عنـوان پـذيرش      (و پرورش 
  )ن شركت در آزمون سراسريدانش آموزان برگزيده در دانشگاه ها بدو

برگزيدگان جشـنواره خـوارزمي بـا معرفـي سـازمان پژوهشـهاي علمـي و         -ج
  .صنعتي ايران

برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الـف، كسـاني هسـتند كـه      -1تبصره 
مجموع نمرات اكتسابي آنها در آزمون سراسري حداقل دو و نيم انحراف معيار 

  .مايشي مربوط باالتر باشداز ميانگين نمرات در گروه آز
دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بندهاي الف تا ج باشـند امـا    -2تبصره 

به دليل داشتن ويژگيهاي استثنائي به تشخيص گروه آزمايشي مربوط و تأييد 
شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجوي ممتاز شناخته شوند، از سوي دانشگاه بـه  

ز بررسي و تأييد شـورا بتواننـد از مزايـاي ايـن     شورا معرفي مي شوند، تا پس ا
  .آئين نامه بهره مند شوند
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  :2ماده 

در هر يك از دانشگاهها معاونت آموزشي عهده دار انجام كليه امور مربـوط بـه   
استعدادهاي درخشان در آن دانشگاه است و در صورت ضرورت دانشـگاه مـي   

ن در حـوزه معاونـت   تواند نسبت به تأسيس دفتر ويـژه اسـتعدادهاي درخشـا   
  .آموزشي اقدام نمايد

  :3ماده 
براي نظارت بر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجوي ممتاز دانشگاه يكي از 
اعضاء هيأت علمي داراي مرتبه استادياري  و باالتر را به عنوان اسـتاد مشـاور   

  . وي تعيين مي نمايد
  :4ماده 

و پايـه را بنـا بـه پيشـنهاد     دانشجوي ممتاز مي تواند برخي از دروس عمومي 
استاد مشاور و تأييد مدير گروه آموزشي مربوط، بدون شـركت در كـالس، در   
ابتداي نيمسال تحصيلي امتحان دهد اين دروس جـزء حـد نصـاب واحـدهاي     

  .دانشجو در آن نيمسال تحصيلي منظور نمي گردد
  :5ماده 

دروس مـورد عالقـه   دانشجوي ممتاز مي تواند با تأييد استاد مشاور، برخـي از  
خود را با معرفي دانشكده محل تحصيل خود در دانشكده با دانشـگاه ديگـري   

دانشگاه ها  موسسـات آموزشـي عـالي و پژوهشـي موظـف بـه ارائـه        . بگذراند
  .خدمات آموزشي و پژوهشي به اين دانشجويان هستند

  :6ماده 
دانشـجوي  بنا به تشخيص استاد مشاور و تأييد مدير گـروه آموزشـي مربـوط،    

ممتاز مي تواند برخي از دروس اصلي و تخصصي را به طور اختصاصي زير نظر 
  .استاد مربوط و بدون حضور در كالس بگذراند
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  :7ماده 
دانشگاه مي تواند به منظور آموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان ممتاز، 
 نسبت به تشكيل كالس ويژه با تعداد كمتـر از حـد نصـاب بـراي آنـان اقـدام      

  .نمايد
  : 8ماده 

به منظور استفاده مطلوب دانشجويان ممتاز از متـون خـارجي، دانشـگاه مـي     
تواند نسبت بـه برگـزاري كالسـهاي ويـژه آمـوزش زبـان خـارجي بـراي ايـن          

  .دانشجويان اقدام نمايد
  :9ماده 

از در هر نيمسال تحصيلي مـي توانـد بـا تأييـد اسـتاد مشـاور،       تدانشجوي مم
  .درسي انتخاب كند واحد 27حداكثر تا 

  :10ماده 
دانشگاه در حد امكانات خود، تسهيالت الزم را براي شركت دانشجويان ممتـاز  

  .در كنفرانس هاي علمي و كارگاههاي آموزشي داخلي فراهم مي نمايد
  :11ماده 

دانشگاه در اختصاص امكاناتي مانند بورس تحصيلي، كمك  هزينه تحصـيلي،   
بايـد بـراي   ... ستفاده از كتابخانـه و آزمايشـگاهها و   خوابگاه، بن خريد كتاب، ا

  .دانشجويان ممتاز تسهيالت ويژه قائل شود
  :12ماده 

دانشگاه مي تواند با درخواست دانشجوي ممتاز براي تحصـيل همزمـان در دو   
  .رشته تحصيلي پس از تأييد استاد مشاور موافقت نمايد

ي طبـق دسـتورالعمل   مقررات تحصيل همزمـان در دو رشـته تحصـيل    -تبصره
  .جداگانه اي ابالغ مي شود

  



٣٨ 
 

استعداد درخشان در  يبه منظور شكوفايي و هدايت آموزشي دانشجويان دارا
نظام آموزش عالي كشور، آيين نامه تحصيل همزمان دانشجويان داراي 

استعدادهاي درخشان در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي طبق موارد ذيل 
  .تدوين مي شود

به منظور رعايت اختصار، واژه هاي زير در اين آئين نامه به كـار بـرده   : 1ماده 
  :مي شود
  .منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است: وزارت

منظور هر يك از دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشـي  : دانشگاه
  .كشور است كه طبق مقررات وزارت به فعاليت مشغول هستند

  . نظور شوراي  هدايت استعدادهاي درخشان وزارت استم: شوراي هدايت
منظور هر يك از رشته هاي تحصيلي دانشـگاهي اسـت كـه داراي كـد     : رشته

  .رشته در دفترچه آزمون سازمان سنجش آموزش كشور است
دانشجويان دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته كه حداقل در  :2ماده 

ل تحصيلي خود را با حداقل ميـانگين كـل   دو نيم سال و حداكثر چهار نيمسا
هفده گذرانده و داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند مجازند عـالوه بـر رشـته    
تحصيلي خود، به طور همزمان، در يكي از رشته هاي كارشناسي دانشگاههاي 

  .كشور به تحصيل ادامه دهند
شناسـي و  پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورود به دانشگاه در مقطع كار) الف

كارشناسي ارشد پيوسته كه نمره كل آزمون آنها، به تأييـد سـازمان سـنجش    
انحراف معيار از ميانگين نمره هـاي شـركت كننـدگان در     5/2آموزش كشور، 

  گروه آزمايشي ذيربط بيشتر است؛
دارندگان نشاي طالي كشوري المپيادهاي علمي دانش آموزي، بـه تأييـد   ) ب

  وزارت آموزش و پرورش؛



٣٩ 
 

برگزيدگان رتبه اول جشنواره هاي خوارزمي و رازي در مرحله كشوري بـه   )ج
  تأييد دبيرخانه هر يك از جشنواره ها؛

دانشجوياني كه بنا به دستور العمـل مصـوب دانشـگاه داراي ويژگـي هـاي      ) د
  .استعداد درخشان هستند

اولويت انتخاب رشته دوم با رشته هـاي گروههـاي انسـاني، هنـر و      -1تبصره 
وم پايه و رشته هاي مكمل رشته اول و موجود در دانشـگاه محـل تحصـيل    عل

دانشجو است و دانشجو موظف است تأييد گروه آموزشـي رشـته دوم را بـراي    
  .آغاز تحصيل همزمان در دو رشته كسب كند

دستورالعملي را بـا توجـه   » د«دانشگاه موظف است براي اجراي بند : 2تبصره 
يتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان تدوين كنـد  به ويژگي هاي علمي و فعال

يا گرد كرده آن با (كه بر اساس آن حداكثر پنج درصد از دانشجويان هر رشته 
كه مشمول بندهاي الف تا ج اين مـاده نيسـتند، مجـاز بـه     ) 1تقريب كمتر از 

  .تحصيل در دو رشته باشند
نيمسال حـداكثر  دانشجو پس از ورود به رشته دوم مجاز است در هر  :3ماده 

تا سقف سي واحد از مجموع درسهاي دو رشته را به نحوي اخـذ كنـد كـه در    
  .مدت مجاز تحصيل در رشته اول، هر دو رشته را به پايان رساند

پس از ورود دانشجو به رشـته دوم، اسـتاد راهنمـاي رشـته اول بـا       -1تبصره 
و را بر عهـده  هماهنگي مدير گروه آموزشي رشته دوم وظيفه راهنمايي دانشج

  .خواهد داشت
تحصيل همزمان در دو رشته مشمول همه ضوابط و مقـررات آيـين    -2تبصره 

  .نامه آموزشي دوره كارشناسي وزارت است
با تأييد گروههاي آموزشي رشته اول و رشته دوم، دانشجو مي تواند  -3تبصره 

در يكـي  درسهايي را كه به لحاظ محتوايي تطابق موضوعي داشته باشند صرفاً 
  .از دو رشته بگذراند
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دانشجو مجاز است در طول تحصيل خود، فقط يك بـار از تسـهيالت   : 4ماده 
  .همزمان در دو رشته تحصيلي بهره مند شود

شته، با نظـر  دانشجو مي تواند در طي دوران تحصيل همزمان در دو ر -تبصره
خود را در ا از تحصيل در يكي از دو رشته انصراف دهد و تحصيل استاد راهنم

  .رشته ديگربه پايان رساند
پس از اتمام موفقيت آميز دوره آموزشي در هر يك از رشته ها، طبق  :5ماده 

  .مقررات وزارت، دانشجو به دريافت دانشنامه آن رشته نائل مي شود
تا زماني كه دانشجو تحصيل در هر دو رشته را بـه پايـان نرسـانيده     -1تبصره 

اخته مي شود و معرفي وي بـه اداره نظـام وظيفـه    باشد، شاغل به تحصيل شن
  .پس از پايان تحصيالت در هر دو رشته خواهد بود

دانشجو پس از پايان تحصيالت در هر يك از دو رشته، مجـاز اسـت    -2تبصره 
  .در آزمون ورودي مقطع باالتر شركت كند

بـه   مفاد اين آئين نامه، مطابق دستور العملي اجرايي خواهد شـد كـه  : 6ماده 
  .تصويب دانشگاه رسيده باشد

معاون آموزشي وزارت وظيفه نظارت بر اجراي اين دستورالعمل را بـر   :7ماده 
عهده دارد و در موارد بروز اختالف در تفسير مفـاد، نظـر ايـن معاونـت مـورد      

  .استناد خواهد بود
هشت ماده و هشـت تبصـره در    ،اين آئين نامه مشتمل بر يك مقدمه :8ماده 
به تصويب شوراي هدايت استعداد درخشـان وزارت علـوم،    25/9/1383تاريخ 

تحقيقات و فناوري رسيد و جايگزين دستورالعمل چگونگي تحصـيل همزمـان   
در دو رشته تحصيلي مصوب دوازدهمين جلسه شـوراي هـدايت اسـتعدادهاي    

و تفسيريه هاي بعدي مربوط به آن مي  5/11/1377درخشان وزارت در تاريخ 
  .تاريخ تصويب الزم االجراست شود و از
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  آئين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به 
  دوره هاي تحصيلي باالتر

در اجراي سياستهاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشـان مصـوب جلسـه    
بخش ج از ماده  5شوراي عالي انقالب فرهنگي و بند  22/2/1377مورخ  419

تشكيالت وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري مصـوب     قانون اهداف، وظايف و 2
مجلس شوراي اسالمي مبني بر برنامه ريـزي بـراي    18/5/1384جلسه مورخ 

شناسايي و حمايت از استعدادهاي درخشان و هدايت آنها بـه سـمت اولويـت    
هاي راهبردي كشور در حوزه هاي مختلف علـوم و بـه منظـور تسـهيل ادامـه      

  :دانشجويان ممتاز، آئين نامه ذيل تدوين مي شودتحصيل برگزيدگان علمي و 
به منظور رعايت اختصار، واژه هاي زير در اين آيين نامه بـه كـار مـي    : 1ماده 
  :رود

  وزارت  علوم، تحقيقات و فناوري؛: وزارت
شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقـات و  : شوراي هدايت

  فناوري؛
  آموزش كشور؛ سازمان سنجش: سازمان سنجش

هر يك از دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشـي كشـور   : دانشگاه
است كه طبق مقررات وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمـان و  

  آموزش پزشكي فعاليت مي كنند؛ 
  دورة تحصيلي فعلي متقاضي؛: دوره پايين تر

رچـة پـذيرش دانشـجو در    محل هاي مـذكور در دفت  –هر يك از رشته : رشته
سال ورود دانشجو به دانشگاه بدون در نظر گرفتن دوره روزانـه يـا نوبـت دوم    

  ).شبانه(
افراد مشمول اين ماده مي توانند بدون شركت در آزمون ورودي براي  :2ماده 

  تحصيل در دوره باالتر مستقيماً توسط دانشگاه ها پذيرفته شوند؛
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  دوره كارداني 2-1
ي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي بين المللي خـوارزمي، جـوان   رتبه ها) الف

خوارزمي، رازي و فارابي در رشته مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينه اي كه 
  :در آن برگزيده شده اند، با معرفي دبيرخانة هر يك از جشنواره ها

نفر اول مسابقه ها و جشنواره هاي معتبر علمـي بـين المللـي، بـا معرفـي       )ب
  مرجع ذيربط؛

فنـي و  «رتبه هاي اول تا سوم مرحلة كشوري مسابقه هاي دانش آمـوزي  ) ت
علمـي و كـاربردي   «و نيز مسابقه هاي دانـش آمـوزي   » حرفه اي و كشاورزي

بـراي ورود بـه دانشـكده هـاي فنـي و حرفـه اي       » هنرستان هاي كار و دانش
ردي و مؤسسـه  وابسته به  وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمي كـارب 

  غير انتفاعي با معرفي دبيرخانه اين مسابقه ها؛ -هاي آموزشي عالي غير دولتي
مؤسسـه هـاي    هرتبه هاي اول تا سوم مسابقات جهاني مهارت براي ورود ب) ث

  ، با معرفي مراجع ذيربط؛»ت«مذكور در بند 
  )پيوسته و ناپيوسته(دوره كارشناسي  2-2

موضـوع  (ي المپيادهـاي دانـش آمـوزي    دارنـدگان نشـان طـالي كشـور    ) الف
  :، با معرفي دبيرخانه المپياد)مصوبات شوراي عالي انقال فرهنگي

  دانشجويان نمونه كشوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارت؛) ب
ان رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي بـين المللـي خـوارزمي، جـو    ) پ

ح ابتكاري خود يا زمينـه هـايي   ه مرتبط با طرخوارزمي، رازي و فارابي در رشت
  با معرفي دبيرخانة هر يك از جشنواره ها؛. كه در آن برگزيده شده اند

نفر اول مسابقه ها و جشنواره هاي معتبر علمـي بـين المللـي، بـا معرفـي      ) ت
  مراجع ذيربط؛

دانشجويان رتبه اول دورة كارداني ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشـته  ) ث
شگاه محل تحصـيل كـه ظـرف مـدت چهـار نيمسـال دانـش        و هم ورودي دان
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بـراي ورود بـه دوره   ( آموخته شوند و داراي ميانگين كل حداقل هجده باشند 
  ):كارشناسي ناپيوسته

رتبه هاي اول تا سوم مرحلة كشـوري مسـابقه اي دانشـجويي آموزشـكده     ) ج
كده هاي فني و حرفه اي براي ورود به دوره كارشناسـي ناپيوسـته در آموزشـ   

 -هاي فني و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پروش، دانشگاه جامع علمي
غيـر انتفـاعي يـا معرفـي      -كاربردي و موسسه هاي آموزشي عـالي غيردولتـي  

  دبيرخانه اين مسابقه ها؛
رتبــه هــاي اول تــا ســوم مســابقات جهــاني مهــارت بــراي ورود بــه دوره  ) چ

  با معرفي مراجع ذيربط؛» ج«بند كارشناسي ناپيوسته مؤسسه هاي مذكور در 
  دوره كارشناسي ارشد: 2-3

رتبه هاي اول تا سوم مرحله نهايي المپيادهاي علمـي دانشـجويي بـراي    ) الف
  ورود به همان رشته برگزيده، با معرفي دبيرخانه المپياد؛

  دانشجويان نمونه كشوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارت؛) ب
هايي جشنواره هاي بـين المللـي خـوارزمي، جـوان     رتبه هاي اول تا سوم ن) پ

خوارزمي، رازي و فارابي، در رشته مرتبط  با طرح ابتكاري خود يـا زمينـه اي   
  كه در آن برگزيده شده اند، با معرفي دبيرخانة هر يك از جشنواره ها؛

نفر اول مسابقه ها و جشنواره هاي معتبر علمـي بـين المللـي بـا معرفـي      ) ت
  مراجع ذيربط؛

دانشـجويان مبتكـر و نـوآور بسـيجي شـاهد و       هرتبه اول كشوري جشنوار) ث
  ايثارگر؛

دانشجويان ممتاز دورة كارشناسي پيوسـته كـه حـداكثر در مـدت هشـت      ) ج
نيمسال دانش آموخته شوند و به لحاظ ميانگين كل جـزو ده درصـد برتـر در    

  بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند؛
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تبه اول دورة كارشناسـي ناپيوسـته در بـين دانشـجويان هـم      دانشجويان ر) چ
رشته و هم ورودي دانشگاه محـل تحصـيل كـه ظـرف مـدت حـداكثر چهـار        

  نيمسال دانش آموخته شوند و داراي ميانگين كل حداقل هفده باشند؛
براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي پيام نور طول مدت تحصـيل   -1تبصره 

  .مي شود ده نيمسال در نظر گرفته
اولويت ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز مشمول اين ماده، در همـان   -2تبصره 

دانشگاه محل تحصيل دانشجو است ولي در صورت موافقت دانشگاه پذيرنـده،  
اعـم از دولتـي و   (ادامه تحصـيل دانشـجويان ممتـاز در دانشـگاه هـاي ديگـر       

  .بالمانع است) غيردولتي
موضوع  بنـد هـاي   (مسابقه هاي بين المللي تشخيص اعتبار علمي  -3تبصره 

ــق ) 3-2و  2-2و ت  1-2ب  ــار   «طب ــخيص اعتب ــي تش ــتورالعمل اجراي دس
، مصوب شوراي هدايت به عهدة »جشنواره ها و مسابقه هاي علمي بين المللي

  معاونت آموزشي وزارت است؛
دانشجويان ممتاز در رشته هايي كـه سـر فصـل دروس آنهـا طبـق       -4تبصره 

وراي عالي برنامه ريـزي وزارت در دوره هـاي كـارداني و كارشناسـي     مصوبه ش
ناپيوسته براي پنج نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسـته بـراي نـه نيمسـال     
  تدوين و تصويب شده است نيز مي توانند از تسهيالت مربوط بهره مند شوند؛

خود چنانچه طول مدت تحصيل دانشجو به داليلي خارج از اختيار  – 5 تبصره
بيش از مدت مجاز مـذكور در  ) مانند بيماري، مرخصي، زايمان و موارد مشابه(

اين آيين نامه شود، در اين صورت پس از تأييد و تشخيص معاونـت آموزشـي   
دانشگاه پذيرنده و معرفـي بـه دبيرخانـه شـوراي هـدايت موضـوع در كميتـه        

نهـايي   كارشناسي مسـائل اسـتعدادهاي درخشـان وزارت بررسـي و بـا تأييـد      
  . معاونت آموزشي وزارت، استفاده از تهسيالت مربوط امكان پذير مي باشد
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دانشگاه ها موظفند حداقل يك نفر و حداكثر ده درصـد از ظرفيـت   : 6تبصره 
هر يك از رشته هاي دوره باالتر موجود را بـه  ) تعداد ثبت نام شدگان(پذيرش 

ــر   ــايين ت ــاز دورة پ ــدهاي ث(دانشــجويان ممت ) 3-2، ج و چ 2-2موضــوع بن
  اختصاص دهند؛

مقدار ده درصد از رشته هاي دوره هاي پايين تر و باالتر، بر اسـاس   -7تبصره 
محاسبه ) شبانه(اولويت علمي و مجموع ظرفيت هاي دوره روزانه و نوبت دوم 

  .مي شود
در صورتي كه مقدار درصد محاسبه شده در هـر يـك از دوره هـاي     -8تبصره 

ا باالتر عدد صحيحي نباشد، گرد كردة آن عدد  با تقريـب  تحصيلي پايين تر ي
  .اضافي مالك عمل خواهد بود

باشـد   5در صورتي كـه پـذيرش دانشـجو در دوره بـاالتر كمتـر از       -9تبصره 
دانشگاه ها مجازند حداكثر يك نفر از دانشجويان ممتاز دوره پايين تر را بـا در  

  كنند؛ نظر گرفتن ساير شرايط اين آيين نامه پذيرش
، ج و 2-2به غير از بنـد ث  (دانشجويان ممتاز مذكور در اين ماده  -10تبصره 

و برگزيدگان دانش آموزي و دانشجويي مسابقه هاي آموزشـكده هـاي    3-2چ 
در صـورتي كـه موفـق بـه اخـذ پـذيرش از       ) فني و حرفه اي و جهاني مهارت

رالعمل مصـوب  دانشگاه محل تحصيل خود نشوند، جايابي آنها بر اساس دسـتو 
  شوراي هدايت توسط سازمان سنجش انجام مي شود؛

ظرفيت پذيرش افراد مشمول اين ماده مازاد بـر ظرفيـت رسـمي     -11تبصره 
) منـدرج در دفترچـة سـازمان سـنجش    (محـل   -پذيرش دانشجو در هر رشته

  است؛
با رعايت شرايط منـدرج  ( 2پذيرش دانشجويان ممتاز مذكور در ماده : 3ماده 

در دوره هاي تحصيلي باالتر در هر يك از دانشگاه هاي دولتـي بـه   ) بنددر هر 



٤٦ 
 

صورت رايگان مي باشد و دانشگاه ها مجاز به دريافـت شـهريه از دانشـجويان    
  .مذكور نيستند

آئين نامه صـرفاً مـي تواننـد بـراي سـال و دورة       2افراد مشمول ماده : 4ماده 
  بهره مند شوند؛تحصيلي بعدي بالفاصله خود از تسهيالت مربوط 

افراد  ذيل مي توانند در صورت شركت در آزمون ورودي دوره باالتر و : 5ماده 
درصد نمره آخرين فرد پذيرفتـه شـده و آزاد    90كسب حد نصاب علمي برابر 

  .محل مورد تقاضا پذيرفته شوند -در رشته
  ؛)ندبا رعايت شرايط مندرج در هر ب(اين آئين نامه  2افراد مشمول ماده ) الف

، منحصراً دانـش آموختگـان   2ماده  3-2در مورد دانشجويان بند ج  -1تبصره 
رتبه اول با رعايت شرايط مندرج در آن مي توانند از اين تسهيالت بهـره منـد   

  .شوند
دارندگان نشان نقره و برنز كشوري المپياد دانش آموزي با معرفي  مراجع ) ب

  ذيربط؛
در هـر يـك از   (وري مسابقه ملي مهـارت  رتبه هاي اول تا سوم مرحلة كش) پ

براي ورود به آموزشكده هاي فني و حرفـه اي وابسـته بـه    ) رشته هاي مسابقه
كـاربردي و موسسـه هـاي     -وزارت آموزش و پرورش، دانشـگاه جـامع علمـي   

  غير انتفاعي با معرفي دبيرخانه اين مسابقه ها؛ -آموزشي غير دولتي
ارشناسـي ناپيوسـته كـه ظـرف مـدت      دانش آموختگان رتبـة اول دوره ك ) ت

حداكثر  چهار نيمسال دورة تحصيلي خـود را بـه پايـان رسـانده و بـه لحـاظ       
ميانگين كل، حائز باالترين ميانگين  مقايسه با دانشـجويان هـم رشـته و هـم     

  ورودي در دانشگاه محل تحصيل خود باشند؛
پـس از   افراد موضوع اين ماده مجازند حداكثر طـي مـدت دو سـال    -2تبصره 

زمان دانش آموختگي و صرفاً براي يك بار از تسهيالت ايـن مـاده بهـره منـد     
  .شوند
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تسهيالت مندرج در اين ماده براي دانشجويان واجد شرايط دانشگاه : 3تبصره 
همـان دانشـگاه قابـل اعمـال     آزاد اسالمي از طريق شركت در آزمـون ورودي  

  .است
  :6ماده 
 -و حداقل دو مقاله در مجـالت علمـي   17ل دارا بودن حداقل ميانگين ك) الف

  .پژوهشي نمايه شده معتبر علمي و بين المللي
  .دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد) ب

محاسبه ميانگين كل دروس دوره كارشناسي ارشـد بـدون در نظـر     -1تبصره 
  .گرفتن نمره پايان نامه مي باشد

ماده مازاد بر ظرفيـت و بـا رعايـت    پذيرش دانشجويان مشمول اين  -2تبصره 
مفاد مندرج در آن، طبق دستور العمل مصوب شوراي آموزشي دانشگاه انجـام  

  .مي شود
نظارت بر اجراي اين آيين نامه بر عهدة معاونت آموزشي وزارت است  :7ماده 

  و در شرح و تفسير مفاد، نظر اين معاونت مورد استناد خواهد بود؛
مشتمل بر يك مقدمه، هشت ماده و شانزده تبصـره در   اين آيين نامه :8ماده 
به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشـان در وزارت   31/2/1386تاريخ 

   .علوم، تحقيقات و فناوري رسيد
  

  يالت پژوهشي ويژه دانشجويان ممتازهسآيين نامه ت
آئين نامه تشكيل شوراي هدايت اسـتعدادهاي   2ماده  2در اجراي بند : مقدمه

شـوراي عـالي    6/9/75مـورخ   387درخشان در آموزش عالي مصـوب جلسـه   
انقالب فرهنگي و به منظور برقراري تسهيالت ويژه پژوهشي براي دانشـجويان  
ممتاز در دوره هاي تحصيلي كارشناسي ، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتـري  

  . حرفه اي، اين آيين نامه تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود
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 1تسهيالت مندرج در اين آيين نامه بـه دانشـجويان موضـوع مـاده      -1ماده 
 4/8/78آيين تسهيالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز مصوب جلسـه مـورخ   

  :شوراي هدايت استعدادهاي درخشان به شرح زير اختصاص مي يابد
  برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور -الف
پيادهاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش برگزيدگان الم -ب

موضوع مصوبات شوراي عالي انقـالب فرهنگـي بـا عنـوان پـذيرش      (و پرورش 
  ).دانش آموزان برگزيده در دانشگاه ها بدون شركت در آزمون سراسري

برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي با معرفي سازمان پژوهشـهاي علمـي و    -ج
  صنعتي ايران

دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بندهاي الف  تا ج باشـند امـا   : 2 تبصره
به دليل داشتن ويژگيهاي استثنايي به تشخيص گروه آموزشي مربوط و تأييد 
شوراي آموزشي دانشگاه ممتاز شناخته شوند، از سوي دانشگاه به شورا معرفي 

ين آيين نامـه بهـره   مي شوند تا پس از بررسي و تأييد شورا بتوانند از مزاياي ا
  .مند شوند

دانشجويان ممتاز مي توانند به صورت فردي يا گروهـي طـرح هـاي     -2ماده 
پژوهشي پيشنهادي خود را پس از تأييد استاد مشاور بـراي بررسـي و تـأمين    

  .اعتبار به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ارائه نمايند
ي دانشـجويان ممتـاز بـا    دستور العمل نحوه اجراي طرحهاي پژوهشـ  –تبصره 

پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه و تصويب شوراي دانشگاه به اجرا 
  .در مي آيد

دانشگاه ترتيبي اتخاذ مي كند تا تسهيالت زير را بـراي دانشـجويان    -3ماده 
  .ممتاز فراهم سازد

  .حضور در كنفرانسهاي علمي و كارگاههاي آموزشي و پژوهشي داخلي -
  .در كنفرانسهاي علمي خارجي براي ارائه مقالهشركت  -
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استفاده از مراكز كامپيوتر با سرويسهاي ويژه پسـت الكترونيـك و اينترنـت     -
  .مانند اعضاي هيأت علمي

استفاده از امكانات كتابخانه اي دانشگاه از قبيل تأمين كتب و نشريات مورد  -
  .نياز آنان مانند اعضاي هيأت علمي 

  .امانت بين كتابخانه اي عضويت در طرح -
  شركت در كارگاههاي آموزشي و پژوهشي داخل و خارج از كشور حسب نياز  -
  .استفاده از امكانات پژوهشي و آزمايشگاهي دانشگاه -
  .شركت در مسابقات علمي و معتبر بين المللي -
  .شركت در مسابقات علمي و معتبر بين المللي -
اه هـا و مراكـز تحقيقـاتي بـراي اسـتفاده      برقراري همكاري بـا سـاير دانشـگ    -

  .دانشجويان ممتاز از امكانات پژوهشي و آزمايشگاهي دانشگاه
  .شركت در مسابقات علمي و معتبر بين المللي -
برقراري همكاري بـا سـاير دانشـگاه هـا و مراكـز تحقيقـاتي بـراي اسـتفاده          -

  .نياز دانشجويان ممتاز از امكانات پژوهشي و آزمايشگاهي آنها حسب
دانشـگاه هـا و مراكـز تحقيقـاتي كـه زمينـه فعاليتهـاي پژوهشـي          -4ماده 

را فراهم سازند، پس از ) تسهيالت مندرج در اين آيين نامه(دانشجويان ممتاز 
ارائه گزارش به معاونت آموزشي وزارت مربوط، اعتبار ويژه اي از محـل رديـف   

  .واهند كرداعتبارات حفظ و پرورش استعدادهاي درخشان دريافت خ
هزينه هاي مالي فعاليتهـاي پژوهشـي دانشـجويان ممتـاز، از محـل       -5ماده 

اعتبارات حفظ و پرورش استعدادهاي درخشان و در صورت امكان ساير منـابع  
  .دانشگاه تأمين مي شود

 26/1/1381ماده پس از تصويب در جلسه مـورخ   6اين آيين نامه در  :6ماده 
شـان آمـوزش عـالي بـه تأييـد وزيـر علـوم،        شوراي هدايت اسـتعدادهاي درخ 

  .تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابالغ قابل اجراست
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آئين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص استاني دانشگاه ها و 
  موسسات آموزش عالي

  :مقدمه
بدينوسيله كميسيون بررسي مـوارد خـاص اسـتاني دانشـگاه هـا و موسسـات       

طرف كميسيون مركزي بررسي مـوارد خـاص وزارت    آموزش عالي به نيابت از
تشكيل مي گردد تا با رعايت مفاد اين آئين نامه فقـط بـه وضـعيت تحصـيلي     
دانشجوياني كه مورد خاص تشخيص داده مي شوند رسيدگي و راي نهـايي را  

  .صادر نمايد
  :تعاريف) 1ماده 

تحصيل به وضعيت دانشجوياني اطالق مي شود كه جريان : موارد خاص -1-1
آنان به عللي خارج از اراده و اختيار آنها با مشكل مواجه گرديده و رفـع آن بـا   

  .مقررات و آئين نامه هاي موجود ممكن نيست
كليه دانشگاهها، موسسات آموزش عالي دولتـي، غيردولتـي، و   : موسسه -2-1

  آموزشكده هاي فني و حرفه اي استان
رد خاص اسـتاني دانشـگاهها و   كميسيون بررسي موا: كميسيون استاني -3-1

  موسسات آموزش عالي
  كميسيون مركزي بررسي موارد خاص وزارت: كميسيون مركزي -4-1

  :وظايف و اختيارات كميسيون استاني) 2ماده 
كميسيون استاني، مسئول رسيدگي به مشكالت تحصـيل دانشـجويان و ارائـه    

اوت دقيـق تـر و   راه حل منطقي براي پرونده هايي كه به بررسي بيشتر و قضـ 
همه جانبه نياز دارد، لذا مسائل مربوط بـه دانشـجويان شـاغل بـه تحصـيل و      
محروم از تحصيل موسسات به داليل آموزشـي بـه صـورت مـوردي و خـاص،      
بررسي و در چارچوب اختيارات زير تصـميم گيـري مـي شـود و رأي صـادره      

  .ي باشدكميسيون استاني براي موسسات متعلق به پرونده الزم االجرا م
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وظايف و اختيارات مربوط به دانشجويان دوره هاي كارداني، كارشناسي و : الف
  كارشناسي ارشد پيوسته

صدور اجازه ادامه تحصيل به دانشجوياني كه با وجود رعايـت مقـررات   : 1-الف
آموزشي در شرف اخراج قرار گرفته اند، بشرط آنكه ميانگين كـل كمتـر از ده   

  .نباشد
قـررات آموزشـي بـراي دانشـجويان دوره كارشناسـي ارشـد       رعايـت م : تبصره

  .پيوسته در فاصله اي كه به دوره كارشناسي ارشد مي سند ضروري است
يا انتقال دائم از يك دانشـگاه بـه   ) ميهماني(صدور اجازه انتقال موقت : 2-الف

دانشگاه ديگر به دانشجوياني كه بر اساس آئين نامـه آموزشـي موجـود واجـد     
  ).در صورت موافقت دانشگاه هاي مبداء و مقصد(قال نيستند شرايط انت

غيرانتفـاعي،   -انتقال دائم دانشجويان موسسات آموزش عالي غيردولتي: تبصره
دانشگاه جامع علمي كاربردي و دانشگاه پيام نور به دانشـگاه هـا و موسسـات    

روزانـه  به دوره ) شبانه(آموزش عالي دولتي و نيز انتقال دانشجويان نوبت دوم 
بـالعكس كميسـيون اسـتاني مـي توانـد تقاضـاي انتقـال        . مطلقاً ممنوع است

دانشجويان از دوره روزانه به نوبت دوم، پيـام نـور و موسسـات آمـوزش عـالي      
غير انتفاعي را مورد بررسي قرار داده و دربـاره آن تصـميم گيـري     -غيردولتي

  .كند
اني كـه حـداكثر مـدت    موافقت با افزايش سنوات تحصـيلي دانشـجوي  : 3 -الف

مجاز از تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده ولي ادامـه تحصـيل آنهـا از    
  .لحاظ ساير مقررات آموزشي مانعي نداشته باشد

بـا ارائـه   (موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجوياني كه بداليل موجه : 4 -الف
مراجعـه   چند نيمسال براي انتخـاب واحـد و ادامـه تحصـيل    ) مدارك مستدل

  .ننموده و مشكلي از لحاظ خدمت نظام وظيفه ندارند
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موافقت با مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني كه : 5-الف
داراي مشكالت حاد خانوادگي هستند و يا با ارائه مدارك مستدل بـه بيمـاري   
 حاد و مزمن مبتال گرديده اند و يا خـانم هـايي كـه دوران بـارداري و زايمـان     

سپري مي نمايند و يا دانشجويان شاغل كه با تأييـد بـاالترين مقـام دسـتگاه     
  .سال نياز مبرم باشد 3اجرائي ذيربط به خدمات آنان براي حداكثر 

موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يك رشته بـه رشـته اي ديگـر در    : 6-الف
ادامـه   همان گروه آزمايشي و مقطع تحصيلي در صورتي كـه دانشـجو توانـايي   

تحصيل در رشته فعلي خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمـون  
  .سراسري رشته مورد تقاضا در كل كشور در سهميه مربوط

موافقت با تغيير رشـته دانشـجويان از يـك گـروه آزمايشـي بـه گـروه        : 7-الف
ي آزمايشي ديگر در صورتي كه دانشجو توانائي ادامه تحصيل در كليه رشته ها

گروه آزمايشي خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمـره  
  .آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در كل كشور در سهميه مربوط

  وظائف و اختيارات مربوط به دانشجويان دوره كارشناسي ناپيوسته: ب
موافقت با افزايش سنوات تحصيلي دانشجوياني كه حداكثر مدت مجـاز  : 1-ب

آنان برابر مقررات به پايان رسيده ولي از لحاظ مقررات آموزشي مجاز  تحصيل
  .به ادامه تحصيل هستند

موافقت با مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشـجوياني كـه   : 2-ب
داراي مشكالت حاد خانوادگي هستند و يا با ارائه مدارك مستدل بـه بيمـاري   

هايي كـه دوران بـارداري و زايمـان را    حاد و مزمن مبتال گرديده اند و يا خانم 
سپري مي نمايند و يا كساني كه با تأييد بـاالترين مقـام دسـتگاه ذيـربط بـه      

  .خدمات آنان براي حداكثر سه سال نياز مبرم باشد
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بـا ارائـه   ( موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجوياني كه بداليل مواجـه : 3-ب
و ادامـه تحصـيل مراجعـه     چند نيمسال براي انتخـاب واحـد  ) مدارك مستدل

  .ننموده اند و مشكلي از لحاظ خدمت نظام وظيفه ندارند
اجــازه انتقــال موقــت يــا دائــم از يــك دانشــگاه بــه دانشــگاه ديگــر بــه : 4-ب

در (دانشجوياني كه بر اساس آئين نامه آموزشي موجود مجاز به انتقال نيستند 
  ).تثنائي و خاصصورت موافقت دانشگاههاي مبداء  و مقصد در موارد اس

ــره ــي    : تبص ــالي غيردولت ــوزش ع ــات آم ــجويان موسس ــم دانش ــال دائ  –انتق
غيرانتفاعي، دانشگاه جامع علمي كاربردي و دانشگاه پيام نور بـه دانشـگاهها و   
موسسات آموزش عالي دولتي و نيز انتقال دانشجويان نوبت دوم به دوره روزانه 

مـي توانـد تقاضـاي انتقـال     بـالعكس كميسـيون اسـتاني    . مطلقاً ممنوع است
دانشجويان از دوره روزانه به نوبت دوم، دانشگاه پيام نور و موسسـات آمـوزش   

غير انتفاعي را مورد بررسي قـرار داده و دربـاره آن تصـميم     –عالي غيردولتي 
  .گيري كند

  :در كليه موارد اصول زير بايد رعايت شود) ج
  .وزشي به باالحفظ كيفيت آموزشي در حد متوسط گروه آم) 1-ج
  حفظ حداقل واحد مقرر و ميانگين الزم براي فراغت از تحصيل) 2-ج
  حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس) 3-ج
حفظ حداقل نمره آزمون و يا نسبت نمره آزمون سراسري بـراي تغييـر   ) 4-ج

  .رشته حسب مورد در كل كشور در سهميه مربوط
  ه باالترعدم تغيير مقطع تحصيلي از پايين تر ب) 5-ج
عدم اجازه ادامه تحصيل بـه دانشـجويان دوره كارشناسـي ارشـدي كـه      ) 6-ج

  .بيشتر از حد مقرر مشروط شده اند
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  گزيده آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

كميسيون بررسي موارد خاص در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي تشكيل 
ين نامه فقط به وضعيت تحصيلي دانشجوياني گردد تا با رعايت مفاد اين آي مي

  .شوند رسيدگي و رأي نهايي صادر نمايد كه مورد خاص تشخيص داده مي
وارد خـاص ـ مـوارد خـاص بـه وضـعيت دانشـجوياني گفتـه         تعريف  : 1مادة 
شود كه جريان تحصيل آنان به خاطر عللي خارج از اراده و اختيار آنها كـه   مي

ـ  ا مشـكل مواجـه گرديـده و حـل آن بـا مقـررات و       در تحصيلشان مؤثر بوده ب
هاي موجود ممكن نيست و رسيدگي بـه مشـكالت تحصـيلي آنهـا و      نامه آيين

ارائه راه حل منطقي به بررسي بيشـتر و قضـاوت دقيقتـر و همـه جانبـه نيـاز       
  .داشته باشد

كميسيون مسائل مربوط به دانشجويان شاغل به تحصـيل و در حـال    :2مادة 
ي مؤسسه آموزش عالي را بـه صـورت مـوردي و خـاص بررسـي      اخراج آموزش

گيـري و رأي خـود را صـادر     كنـد و در چـارچوب اختيـارات زيـر تصـميم      مي
  .نمايد مي

هاي كـارداني، كارشناسـي و    ـ اختيارات مربوط به دانشجويان دوره  1
  :كارشناسي ارشد پيوسته

 29مـاده   ـ اجازه ادامه تحصيل به دانشجوياني كـه بـا وجـود رعايـت      1/1
هـاي كـارداني و كارشناسـي در معـرض اخـراج قـرار        نامه آموزشـي دوره  آيين
نباشد و بعـد از آن ديگـر    10اند به شرط آنكه ميانگين كل آنها كمتر از  گرفته

  .مشروط نگردند
ـ اجازه انتقال موقت يا دائـم از يـك دانشـگاه بـه دانشـگاه ديگـر بـه          1/2

. موزشي موجود واجد شرايط انتقال نيستندنامه آ دانشجوياني كه براساس آيين
  .در صورت موافقت كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاههاي مبداء و مقصد
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انتقال دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفـاعي، نيمـه متمركـز،    : تبصره
دانشگاه پيام نور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالي دولتـي و نيـز انتقـال     

توسـط كميسـيون   . نه به دوره روزانه مطلقاً ممنوع اسـت دانشجويان دوره شبا
تواند تقاضـاي انتقـال دانشـجويان از     باشد ولي كميسيون مي قابل بررسي نمي

دوره روزانه به شبانه، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي را 
  .گيري كند مورد بررسي قرار داده و درباره آن تصميم

افزايش سنوات تحصـيلي بـه مـدت يـك نيمسـال بـراي       ـ موافقت با   1/3
هــاي كــارداني و كارشناســي ناپيوســته و دو نيمســال بــراي  دانشــجويان دوره
هاي كارشناسي و كارشناي ارشد پيوسته كـه حـداكثر مـدت     دانشجويان دوره

مجاز تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده و ادامه تحصيل آنهـا از لحـاظ   
  .زشي مانعي نداشته باشدساير مقررات آمو

ـ موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجوياني كه به داليـل موجـه بـه      1/4
ارائه مدارك مستدل حداكثر يك سال براي ثبت نام و ادامه تحصـيل مراجعـه   

  .ندارند) دانشجويان مرد(اند و مشكلي از لحاظ خدمت نظام وظيفه  ننموده
و سنوات تحصيلي آنان محسوب مدت غيبت اين قبيل دانشجويان جز :تبصره

  .شود مي
ـ موافقت با حداكثر يك سـال مرخصـي بـدون احتسـاب در سـنوات        1/5

تحصيلي دانشجوياني كه با ارائه مدارك مستدل به بيماري حاد و مزمن مبـتال  
نمايند و يـا   هايي كه دوران بارداري و زايمان را سپري مي اند و يا خانم گرديده

  .باشد ر مربوط به كار آنان نياز مبرم ميكساني كه با تأييد وزي
اي ديگـر در   ـ موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يك رشته به رشته  1/6

همان گروه آزمايشي و مقطع تحصيلي در صورتي كـه دانشـجو توانـايي ادامـه     
تحصيل در رشته قبلي خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمـون  

  .قاضا در كل كشور در سهميه مربوطسراسري رشته مورد ت



٥٦ 
 

ـ موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يك گـروه آزمايشـي بـه گـروه       1/7
هاي  آزمايشي ديگر در صورتي كه دانشجو توانايي ادامه تحصيل در كليه رشته

گروه آزمايشي خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمـره  
  .اضا در كل كشور در سهيمه مربوطآزمون سراسري رشته مورد تق

  :ـ در كليه موارد ياد شده اصول زير بايد رعايت شود 2
  الف ـ حفظ كيفيت آموزشي

  ب ـ حفظ حداقل واحد مقرر و معدل الزم براي فراغت از تحصيل
  ج ـ حفظ حداقل نمره قبولي درهر درس

در  د ـ حفظ حداقل نمره آزمون و يا نسبت نمره آزمون سراسري حسب مورد 
  .كل كشور در سهميه مربوط

  .تر به باالتر و ـ عدم تغيير مقطع تحصيلي از پائين
كميسيون وضعيت تحصيلي و درخواستهايي كه به يكي از دو طريـق   :4مادة 

  :دهد زير ارجاع گردد را مورد رسيدگي قرار مي
يـا  ) شوراي آموزشـي (ـ مواردي كه پس از طرح در كميسيون آموزشي   1

ت تكميلي دانشگاه بـا امضـاء معـاون آموزشـي بـه كميسـيون       شوراي تحصيال
  .ارجاع شود

ـ تقاضاي دانشجوياني كه به تشخيص رئيس دانشگاه، معاون دانشجويي   2
  .و يا معاون آموزشي به كميسيون ارجاع گردد

  


