نام خبشنامه یا دستورالعمل :آیین نامه آموزشی مصوب 1393
مشاره 25/ 330 / 1032 :
تاریخ1394/ 02 /09 :
به انضمام :
شیوه نامه اجرایی آیین نامه
شیوه نامه اجرایی معادل سازی در دانشگاه فنی و حرفه ای

ماده:1هدف

هدف از تدوین این آیین نامه،تنظیم امور آموزش دانشگگاه بگرای
تربیگ نیگروی اننگانی مت،صگع،متع د و متناسگن بگا نیازهگای
جامعه و ایجاد مهاهنگی در فعالی های آموزشی دانشگاهها و
موسنههای آموزش عالی کشور و استفاده هبینگه از ررفی هگای
موجود در ارتقای کیفی آموزشی دانشجویان اس .

ماده:2تعاریف
 -1وزارت:

منظور وزارت علوم،حتقیقات و فناوری اس
 -2دانشگاه:

منظور هر یک از دانشگاهها و موسنههای آموزش عالی و پژوهشی (اعم از دولتی و غیر دولتگی) اسگ
که دارای جموز تاسیس از مراجع ذیربط بوده .و جمگری هگر یگک از دورههگای کاردانی،کارشناسگی
ناپیوسته و کارشناسی پیوسته هنتند.

 -3آموزش رایگان :

منظور آموزش دانشجو در طول سنوات جماز دوره حتصیلی بدون پرداخگ هیینگه در دانشگگاههایی
اس که از بودجه عمومی دول استفاده میکنند.

ماده:2تعاریف
 -4دانشجو:

فردی اس که در یکی از دورههای آموزش عالی برابر ضوابط معین ،پذیرفته شده،ثب نام کرده
و مشغول به حتصیل اس .
 -5حضوری:

منظور شیوهای از آموزش اس که دانشجو به صگورت اگام و گ در فعالی هگای آموزشگی دانشگگاه
شرک میکند.

 -6غیر حضوری:

منظور شیوهای از آموزش اس که حضور فیییکی دانشجو در فعالی های آموزشی الیامی نین

ماده:2تعاریف
 -7نیمه حضوری:

منظور شیوهای از آموزش اس که خبشی از آن بگه صگورت حضگوری و خبشگی از آن بگه صگورت غیگر
حضوری اجنام میشود
-8راهنمای آموزشی:

عضو هیأت علمی (استادین  ،هنرآموزان و دبیران)آگاه و منلط به امور آموزشی اسگ کگه از سگوی
دانشگاه انت،اب میشود تا راهنمای حتصیلی دانشجو از تاریخ ورود تا دانش آموختگی باشد.

 -9برنامه درسی :

منظور جمموعه به هم پیوستهای از دروس هر رشگته حتصگیلی اسگ کگه هگدف مش،صگی را دنبگال
میکند و برنامه آن توسط شورای عالی به تصوین رسیده اس .

ماده:2تعاریف
 -10واحد درسی :

مییان درسی اس که مفاد آن برای هر واحد نظری  16ساع ،عملی یا آزمایشگگاهی  32سگاع ،
کارگاهی یا عملیات میدانی (بازدید عملی)  48ساع  ،کارورزی یا کار در عرصه  64ساع
و کار آموزی  120ساع در طول یک نیمنال حتصگیلی یگا دوره تابنگتانی و طبگن برنامگه درسگی
مصوب اجرا میشود.
-11درس جبرانی :

درسی اس که به تش،یع گروه آموزشی ،گذراندن آن برای کمبود دانش یا م ارت دانشجو ،در
آغاز دوره حتصیلی مربوط ضروری اس .

ماده:2تعاریف
-12رشته تحصیلی :

یکی از شعن فرعی از گروههای علمی اس که به حلگا موضگوک کگاممش مشگ،ع اسگ و از
موضوعات گروههای علمی دیگر متمایی بوده و حدا ل به یک کارایی مش،ع می اجنامد.
 - 13گرایش تحصیلی :

هر یک از شعن یک رشته حتصیلی که نارر بر ختصع آن باشد  ،که اختمف دروس در دو گرایش
از یک رشته نباید از  7درصد کل واحد های رشته کمرت و از  30درصد کل واحدها بیشرت باشد.
 - 14دوره کاردانی پیوسته :

دوره حتصیلی که پس از دوره متوسطه آغاز میشود و شامل دانش آموختگگان اسگ کگه بگدون
گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و حدا ل بگا گذرانگدن  68واحگد درسگی
مصوب به دریاف مدرک کاردانی منت ی میشود.

ماده:2تعاریف
 - 15دوره کاردانی نا پیوسته:

دوره حتصیلی که پس از دوره متوسطه آغاز میشگود و شگامل دانگش آموختگگانی اسگ کگه بگا
گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و حدا ل بگا گذرانگدن  68واحگد درسگی
طبن برنامه درسی مصوب به دریاف مدرک کاردانی منت ی میشود.
 - 16دوره کارشناسی پیوسته:

دوره حتصیلی اس که پس از دوره متوسطه آغاز میشود و حدا ل با گذراندن  130واحد درسی طبن
برنامه درسی مصوب به دریاف مدرک کارشناسی منت ی میشود.
 - 17دوره کارشناسی ناپیوسته:

دوره حتصیلی اس کگه پگس از دوره کگاردانی (پیوسگته و ناپیوسگته)آغگاز میشگود و حگدا ل بگا
گذراندن  68واحد درسی طبن برنامه درسی مصوب به دریاف مدرک کارشناسی منت ی میشود.

ماده:2تعاریف
 - 18گروه آزمایشی :

جمموعه رشتههای خمتلف حتصیلی در دوره متوسطه اس که با توجه بگه مگواد آزمگونی مشگرتک ،
دسته بندی میشود.
 - 19گروه آموزشی :

بنیادیترین واحد سازمانی دانشگگاهی متشگکل از تعگدادی عضگو هیگأت علمگی دارای ختصگع
مشرتک در یک رشگته علمگی اسگ کگه بگا ایجگاد و راه انگدازی آن رشگته حتصگیلی  ،در دانشگگاه
تشکیل میشود .

ماده:2تعاریف
 - 20شورای آموزشی :

یکی از شوراهای ختصصی اولین سطح سیاس گذاری خبشی دانشگاه میباشد کگه در حگوزه
معاون آموزشی و حتصیمت تکمیلی به ریاس معاون آموزشگی تشگکیل میشگود و ننگب بگه
سیاس گذاری و برنامه رییی به منظور ایجاد مهاهنگی در امور اجرایی در خبش مربوط و ارائه به
شورای دانشگاه و هیأترئینه ا دام میمناید .شورای آموزشی میتواند اختیارات مش،ع شده در این
آئین نامه را به گروه آموزشی با کمیته منت،ن تفویض کند.
 - 21دانش آموخته :

فردی که یکی از دورههای حتصیلی را با موفقی به پایان رسگانده اسگ و برابگر ضگوابط معگین،
گواهی یا مدرک حتصیلی مربوط را دریاف کرده باشد.

ماده:2تعاریف
 - 22نیمسال تحصیلی :

هر نیمنال حتصیلی شامل  16هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایان اس
 - 23دوره تابستان :

شامل  6هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایانی اس .

ماده -3شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره

 -1-3داشنت شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات وزارت.
 -2-3احراز توامنندی علمی مطابن مصوبات وزارت.

ماده -4نحوه اجرای دوره:

آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی اجنام میشود .
تبصره  :دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی ،برنامه درسی مصوب شورای عگالی برنامگه ریگیی
آموزشی را منحصراً برای دانشجویان خارجی در صگورتی کگه بگه حگد نصگاب رزم بگرای تشگکیل
کمس برسد با رعای ضوابط و مقررات ،به زبان انگلینی ارائه مناید.

ماده:5

دانشگاه مورف اس  ،برنامههای آموزشی و درسی مصوب شورای عالی برنامه رییی آموزشی وزارت را
برای دورهای که در آن با جموز شورای گنرتش آموزش عالی دانشجو پذیرفته اس  ،اجرای منایند.

تبصره  :دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده در صد از واحدهای درسی هر دوره را با اولوی دروس پایه
و عمومی به جی دروس جمموعه معارف اسممی و فارسی عمومی به صورت الکرتونیکی (جمازی)
با تاکید بر حمتوای الکرتونیکی و رعای استانداردهای مصوب وزارت ارائه مناید.

ماده:6

دانشگاه مورف اس  ،برای هدای حتصیلی دانشجو از زمان پذیرش ،یکی از اسگتادان
مرتبط با رشته حتصیلی دانشجو را به عنوان راهنمایی آموزشی تعیین و اعمم کند .

ماده:7

دانشجو در هر نیمنال حتصگیلی رزم اسگ حگدا ل  12واحگد و حگداکثر  20واحگد درسگی
انت،اب کند حداکثر واحد جماز انت،ابی در دوره تابنتانی  6واحد درسی اس .
تبصره  :1اگر میانگین منرات دانشجویی در یک نیمنال حدا ل  17باشد ،در این صورت
دانشجو با تائید گروه آموزشی در نیمنال حتصیلی بعد میتواند حگد اکثگر تگا  24واحگد
درسی اخذ مناید( .دانشجوی ممتاز)

تبصره  :2چنانچه دانشجو در نیمنال آخر برای دانش آموختگی ،حداکثر  24واحد درسی
با ی داشته باشد ،به شرطی که میانگین معدل کل وی باری  10باشد .میتوانگد تگا 24
واحد درسی اخذ مناید(.دانشجوی ترم آخری)

ماده:7

تبصره  :3در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  8واحد درسی دانش آموخته
شود ،با تائید گروه آموزشی ،میتواند واحد های مذکور را در دوره تابنتانی اخذ مناید.
تبصره  :4دانشجو هم زمان منیتواند از مفاد تبصره  2و  3استفاده کند.
تبصره  :5در صورتی که واحدهای انت،ابی یا با یمانده دانشجو در پایان هر نیمنگال بگه
تش،یع گروه آموزشی ،بنا به دریل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمگرت از  12واحگد
درسی برسد در این صورت این نیمنال به عنوان یک نیمنال کامل در سگنوات حتصگیلی
وی حمنوب میشود ،اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو ( موضگوک تبصگره  1مهگین
ماده ) بی تأثیر اس ( بگه عبگارت دیگگر ،در شگرایط مگذکور ،اگگر میگانگین معگدل
دانشجو کمرت از  12شد مشروط نین و اگر  17و بارتر شد ممتاز حمنوب منیشود).

ماده:8

در صورتی که دانشجو در آخرین نیمنال حتصیلی برای دانش آموختگی حگداکثر  2درس نظگری داشگته
باشد ،با تائید گروه آموزشی و با رعای سقف واحد هگای آن نیمنگال ( موضگوک تبصگرههای  2و  3مگاده ) 7
میتواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمنال یا دوره تابنتان بگذراند.
تبصره  :چنانچه دانشجویی بمش یک درس عملی – نظری را اخذ ولی منره بولی کنن نکنگد امگا دوره
عملی درس فوق را گذرانده باشد ،می توان با رعای مفاد ایگن مگاده ،خبگش نظگری آن درس را بگه صگورت
معرفی به استاد اخذ مناید.
زمان ارایه معرفی به استاد:
در هریک از نیمنال ها یا دوره تابنتانی زمان انت،اب واحد شروک هر نیمنال یا دوره تابنتانی می باشدو بعد
از شروک ترم می توان معرفی به استاد را اجنام داد

ماده:9

چگونگی و ترتین ارائه اامی دروس هر دوره و هر رشته با رعای پیش نیاز ( تقدم و تأخر )
هر درس طبن برنامه درسی مصوب بر ع ده گروه آموزشی اس .
تبصره  :دانشجو در آخرین نیمنال حتصیلی از رعای مقررات مربگوط بگه ایگن مگاده معگاف
اس .

ماده:10

تعداد واحدهای جربانی با تش،یع گروه آموزشی صرفاً برای دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر  6واحگد
میباشد و منره دروس جربانی در میانگین نیمنال و کل حماسبه منیشود
تبصره  :دانشگاه اختیار دارد برای دانش آموختگان کاردانی پیوسته ( فا د مدرک پیش دانشگگاهی )
که معدل کل آنها زیر  14اس در دوره کارشناسی ناپیوسته در رشته غیر مرتبط ( به تش،یع گگروه
آموزشی ) پذیرفته شدهاند حداکثر  20واحد درسی جربانی ارائه کند  .منره این دروس در میانگین نیمنال
و کل حماسبه منیشود .
شیوه نامه دانشگاه فنی و حرفه ای :در اجراي مادهی  10و تبصرهی آن از نیمنال دوم سگال حتصگیلی 93-94
دروس جربانی براي دورههای کگاردانی و کارشناسگی پیوسگته تعریگف و ارائگه منیشگود .امگا بگر اي دورهی
کارشناسی ناپیوسته (در کلیهی شرایط مذکور در این ماده و تبصرهی آن) ارائهی حگداکثر تگا  6واحگد
درس جربانی (بدون تأثیر منره در میانگین نیمنال و کل) بممانع هن .

ماده:11

آموزش رایگان برای هر دانشجو ،در هر دوره حتصیلی صرفاً یک بار و در یک رشته حتصگیلی امکگان پگذیر
اس .
ماده:12

دانشجوی مشمول آموزش رایگان در دانشگاههای دولتی  ،در صورت حذف یا عدم کنن منره بولی در هر
درس ،برای انت،اب جمدد آن درس ،در صورتی که سنوات جماز حتصیلی دانشجو اام شده باشگد مورگف بگه
پرداخ هیینه مربوطه طبن مصوبه هیأت امنای دانشگاه میباشد.

ورودی های  932به بعد اگر دانشجویی در سنوات جمگاز درسگی را دوبگاره بگیگرد جمگاز بگه
پرداخ ش ریه منی باشد

ماده:13

دانشجوی مشمول این آئین نامه میتواند در دورههای غیر حضگوری (دوره هگای جمگازی) کگه
منت ی به مدرک حتصیلی میشود ،مطابن مصوبات مربوط به صورت هم زمان حتصیل کند .
تبصره  :حتصیل هم زمان دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس مصوبات شورای هگدای
استعدادهای درخشان وزارت اجنام میشود.

ماده:14

برنامه رییی و تصمیم گیری دربگاره چگگونگی و زمگان حگذف و اضگافه ،حگذف اضگطراری
دروس ،اعمم و ثب منره ،تاریخ جتدید نظر و غیره طبن شیوه نامگه اجرایگی مصگوب شگورای
آموزشی دانشگاه اجنام میشود.
در اجراي مادهی  14آییننامه ،در ابتداي هرسال حتصیلی دستورالعمل ثب نام و مهچنگین جگدول زمگان بنگدي
مربوط به زمان انت،اب واحد ،شروک و پایان کمس ،حذف و اضافه و  ...در الن تقویم آموزشی هتیه و پس از
تصوین شوراي آموزشی دانشگاه ج اجرا به مراکی ابمغ میشود.
با عنای به بند 1-1این شیوهنامه ،برنامهرییی براي اجراي د ین آنها در سطح مراکی به ع دهی کمیتهی
منت،ن آموزشی می باشد.

ماده:15

مگگدت جمگگاز حتصگگیل در دورههگگای کگگاردانی (اعگگم از پیوسگگته و ناپیوسگگته) و کارشناسگگی
ناپیوسته دو سال و در دورههای کارشناسی پیوسته چ ار سال اس .
تبصره  :1دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و یا تصوین شورای آموزشی دانشگاه حداکثر یک نیمنال
برای دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیمنال برای دورههای کارشناسی پیوسته،
مدت جماز حتصیل را افیایش دهد .چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشگود از ادامگه حتصگیل حمگروم
خواهد شد.

تبصگگره  :2هیینگگه افگگیایش سگگنوات حتصگگیلی طبگگن تعرفگگه مصگگوب هیگگأت امنگگا دانشگگگاه از
دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریاف میشود.

ماده:16

ارزیابی پیشرف حتصیلی دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس و بر اساس حضور و فعالی در کگمس،
اجنام تکالیف و نتایج امتحانات اجنام میشود و به صورت عددی از صفر تا بین حماسبه میشود.
تبصره  :1برگیاری آزمون کتبی برای دروس نظری الیامی اس

تبصره  :2منرات دروس ارین دبیری ،کارآموزی ،عملیات صحرایی ،کار در عرصه و دروسی که در برنامه
درسی مصوب ،با پروژه ارائه میشود ،در صورتی که بگه تشگ،یع اسگتاد و تائیگد گگروه آموزشگی مربگوط،
تکمیل آنها در طول یک نیمنال حتصیل مینر نباشد ،نااام تلقی میشود ،طعی شدن منره نااام طبن
شیوه نامه ماده  14اجنام میشود.

ماده:16

در اجراي تبصرهی  2مادهی  16آییننامه ،شوراي آموزشی دانشگاه با طعی شدن منرهی نااام دروسی کگه
عناوین آنها در این ماده ذکرشده اس  ،به شرح زیر موافق منوده اس :
 منرهی نااام درس « طرح (پروژه) پایانی» رشتههای حتصیلی دورهی کارشناسی پیوسته ،حگداکثر تگا
پایان نیمنال متوالی بعدي (نیمنال اخذ واحد درسی) ،میباین به منرهی طعی تبدیل شود.

 منرهی نااام سایر عناوین دروس مذکور در این ماده ،حداکثر تا  45روز پس از آخرین امتحان نیمنال اخذ
آن واحد ،میباین به منرهی طعی تبدیل شود.
تصمیمگیری در خصوص ثب منرهی« صفر» و یا «حذف درس» پس از انقضای مدت زمان مذکور در بندهای
 1-5و  ، 2-5به ع ده کمیته ی منت،ن آموزشی می باشد.

ماده:17

حضور دانشجو در اام جلنات درس دورههای حضوری الیامی اس

تبصره : 1اگر دانشجو در درسی بیش از  3/16جلنات یا در جلنه امتحان پایان نیمنال آن درس غیب کند،
چنانچه غیب دانشجو به تش،یع شورای آموزشی دانشگاه غیر موجگه تشگ،یع داده شگود ،منگره آن درس
صفر و در صورت تش،یع موجه ،آن درس حذف میشود .در این صگورت رعایگ حگد نصگاب  12واحگد در طگول
نیمنال برای دانشجو الیامی نین ولی نیمنال مذکور به عنوان یک نیمنال کامل جیو سنوات حتصگیل
وی حمنوب میشود .
تبصره  : 2در شرایط خاص ،حذف دروس یک نیمنال حتصیلی با درخواس کتبگی دانشگجو و تاییگد شگورای
آموزشی دانشگاه بل از شروک امتحانات و با احتناب در سنوات حتصیلی امکان پذیر اس

ماده:17

تبصره  : 3دانشجو میتواند با رعای مفاد تبصره  1این ماده ،در صورت اضطرار تا دو هفته بل از شروک امتحان
پایان نیمنال ،صرفاً یک درس نظری را با تایید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعگداد واحگدهای
با یمانده دانشجو کمرت از  12واحد نشود
در اجراي مادهی  17و تبصرههای آن ،شوراي آموزشی دانشگاه کلیهی مراحل تصمیمگیری و اجراي این ماده
(اعم از؛ تش،یع موجه یا غیرموجه بودن غیب دانشجویان در کگمس و یگا جلنگهی امتحگان ،حگذف درس/
دروس یا ثب منرهی صفر ،حذف نیمنال و  )...را به کمیتهی منت،ن آموزشی تفویض میمناید.

ماده:18

حدا ل منره بولی در هر درس  10اس
تبصگگره  :1دانشگگجویی کگگه در هگگر نیمنگگال در یگگک یگگا چنگگد درس منگگره بگگولی کنگگن نکنگگد چنانچگگه در
نیمنالهای بعدی ،درس یا دروس مذکور را با منره بولی ( )10بگذراند ،منره یا اام منرههای مردودی بلی
در ریی منرات حتصیلی دانشجو ،فقط ثب و با ی میماند اما این منرهها در حماسبه میانگین کل دوره بی اثر
و صرفاً آخرین منره بولی در آن درس ممک حماسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
تبصره  :2گذراندن دروس با استفاده از تبصگره  ،1صگرفاً بگرای حماسگبه میگانگین کگل دوره حتصگیلی در
هنگام دانش آموختگی میباشد و مشروطی دانشجو در نیمنالهای بل را خنثی منیکند.

ماده:18

تبصره  :3تن یمت این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلن و یگا حکگم کمیتگه انضگباطی ،منگره
مردودی دریاف میکنند ،منیشود.
خمصه تبصره ماده  :18تا پایان  931دروس افتگاده بگا کنگن منگره  14بگه بگار ،درس افتگاده از سینگتم حگذف
میگردد از  931به بعد باکنن منره ده تاثیر منرات افتاده در میانگین کل از بین می رود

ماده:19

چنانچه میانگین منرات دانشجو در هر نیمنال حتصیلی کمرت از  12باشد ،دانشجو در آن نیمنال مشروط
تلقی میشود و در نیمنال بعدی حداکثر میتواند تا  14واحد درسی انت،اب کند.
تبصره  :چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسگی ناپیوسگته دو نیمنگال و در دوره کارشناسگی
پیوسته سه نیمنال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد ،از حتصیل حمروم میشود

ماده:20

دانشجو میتواند با رعای سنوات جماز حتصیل ،در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ،یک نیمنال و در
دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمنال از مرخصی حتصیلی استفاده کند
تبصره  : 1مدت جماز مرخصی زایمان ،دو نیمنال حتصیلی و بدون احتناب در سنوات حتصیلی اس .
تبصره  : 2مدت جماز مرخصی پیشکی ،در صورت تایید پیشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی،حداکثر
دو نیمنال حتصیلی و بدون احتناب در سنوات حتصیلی اس .

تبصره  : 3بررسی سایر مصادین مرخصی حتصیلی (مانند مأموریگ مهنگر یگا والگدین و)...حگداکثر تگا دو
نیمنال حتصیلی و بدون احتناب در سنوات جماز در اختیار شورای آموزشی دانشگاه اس .

ماده:20

تبصره  : 4دانشجو میتواند با تش،یع شورای آموزشی دانشگاه از جمموک مرخصیهای مذکور در این ماده
تبصرههای در آن هبرهمند شود.
در اجراي مادهی  20و تبصرههای آن؛ در شوراي آموزشی دانشگاه مصوب گردید؛
تصمیمگیری در خصوص اجراي تبصرهی  2و تبصرهی  3این مگاده بگه کمیتگهی منت،گن آموزشگی تفگویض
میگردد.
درصورتیکه دانشجویی عموه بر اسگتفاده از مرخصگی مگادهی  20و تبصگرهی یگک آن ،متقاضگی اسگتفاده از
جمموک مرخصیهای این ماده و تبصرههای آن باشد ،میباین درخواس و منتندات رزم به مهراه نظر مگدیر
گروه و کمیتهی منت،ن آموزشی را از طرین مرکی آموزشی حداکثر تا  3هفته بل از شروک انت،اب واحد
در هر نیمنال ج اعمم نظر به دبیرخانهی شوراي آموزشی دانشگگاه ارسگال مناینگد .بگدی ی اسگ پگس از
موافق شورا ،مرخصیهای مذکور ابلاعمال خواهد بود.

ماده:21

ثب نام نکردن دانشجو در هر نیمنال حتصیلی،انصراف از حتصیل حمنوب میشود.
تبصره  :تصمیم گیری در مورد بازگش به حتصیل دانشجوی منصرف از حتصیل بر ع ده شورای آموزشگی
دانشگاه اس .
در اجراي مادهی  21آییننامه در خصوص ثب نام با تأخیر پذیرفتهشدگان و یا انت،اب واحد دانشجویانی که
در زمان مقرر مراجعه ننمودهاند ،مصوب گردید:
درصورتیکه مدت تأخیر و یا عدم مراجعه حداکثر یگک نیمنگال باشگد ،پگس از اخگذ درخواسگ کتبگی از
متقاضی و دریل و منتندات مربوط به آن ،در کمیتهی منت،ن آموزشی تصمیم گیري شود.
درصورتیکه مدت تأخیر و یا عدم مراجعه بیش از یک نیمنال باشد ،درخواس کتبی اخذ شده از متقاضی
به مهراه منتندات و مدارك و نظر گروه آموزشی از طرین دبیرخانهی کمیتهی منت،ن به دبیرخانه شگوراي
آموزشی دانشگاه ارسال گردد ،تا ا دامات رزم صورت پذیرد.

ماده:22

دانشجوی متقاضی انصراف از حتصیل ،باید درخواس انصراف خود را ش،صگا"و بگه صگورت کتبگی بگه اداره
آموزش دانشگاه تنلیم کند .دانشجو جماز اس فقط برای یک بگار و تگا دو مگاه از تگاریخ ارائگه درخواسگ ،
تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در این صورت ،پس از انقضای ان م لگ ،حکگم انصگراف از حتصگیل وی
صادر میشود.

ماده:23

دانشجوی دورههای کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشنت شرایط زیر میتواند از یک رشته یا گرایش به
رشته یا گرایش دیگر حتصیلی درمهان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:





وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه:
موافق گروه آموزشی مبدأ و مقصد وبا تایید شورای آموزشی دانشگاه
کمرت نبودن منرههای اکتنابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذیربط از منگره آخگرین فگرد
پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگگاه و در سگال پگذیرش بگا تاییگد سگازمان سگنجش آمگوزش
کشور.
امکان ادامه حتصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات جماز با یمانده.

تبصره :دانشجو صرفاً در هر دوره حتصیلی برای یک بار می تواندبا رعای شرایط این مگاده ،تغییگر رشگته یگا
گرایش دهد.

ماده:23

در اجراي مادهی  23آییننامه:
 تغییر گرایش در هر سه دوره کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته با رعایگ مفگاد
مندرج در این ماده بممانع اس .
 تغییر رشته در دورهی کاردانی پیوسته (مگر در شرایط خاص که به تأیید شورای آموزشی دانشگاه
رسیده باشد) و کارشناسی ناپیوسته ممنوک اس
 کلیهی امور مربوط به بررسی درخواس تغییر گرایش در هر یک از دورههای حتصیلی و تغییر رشگته در دورهی کارشناسگی
پیوسته ،در کمیتهی منت،ن آموزشی اجنام خواهد گرف  .اما دانشجوي متقاضی تغییر رشگته در دورهی کگاردانی پیوسگته
میباین تقاضا و اسناد و مدارك مربوطه را به آموزش مرکی حتویل دهد تا پس از اعمم نظر در گگروه و کمیتگه ي منت،گن
آموزشی ،ج بررسی و صدور رأي هنایی به دبیرخانهی شوراي آموزشی دانشگاه ارسال گردد .بگدی ی اسگ  ،تغییگر رشگتهی
حتصیلی دانشجویان در دورهی کاردانی پیوسته منوط به موافق شوراي آموزشی دانشگاه هن .

ماده:24

تغییر رشته از دورههای پایین به دورههای بارتر ،از غیر دولتی به دولتی ،از شبانه به روزانه ،از غیر حضوری به
نیمه حضوری و حضوری ممنوک اس ولی بر عکس آن جماز اس .
تبصره :تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی در دوره از طرین بدون آزمون میباشگد بگه رشگتههایی کگه
پذیرش در آنها از طرین آزمون سراسری صورت گرفته باشد .ممنوک اس .

ماده:25

تغییر رشته در دوره های کارشناسی ناپیوسته ممنوک می باشد .اما تغییر گرایش با داشنت شرایط و ضوابط
ذکر شده در ماده  23امکان پذیر اس

ماده:26

می مانی و انتقال دانشجو مطابن آیین نامه می مانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی
دانشگاه ا و موسنات آموزش عالی و غیر دولتی مصوب وزارت اجنام می شود.
در اجراي مادهی  26آییننامهی آموزشی ،از ابتداي نیمنال دوم سال حتصیلی  1394-95کلیه امور مربگوط بگه
انتقال و می مان دانشجویان این دانشگاه ،که صد جاجبایی بین مراکی وابنته به دانشگاه را دارند ،بر
اساس دستورالعمل انتقال و می مان «ویژه ی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای» که به تصگوین شگوراي
آموزشی دانشگاه رسیده اس  ،صورت میپذیرد .بدی ی اس دانشجویان این دانشگاه که متقاضی انتقال
و می مان به سایر مؤسنات میباشند ،کمافی النابن میباین از طرین ثب درخواس در سامانهی انتقال
وزارت متبوک ا دام منایند.

ماده:27

انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط ( موضوک مواد  ) 28،27،26،25و با
کنن موافق دانشگاه ای مبدا و مقصد ،فقط برای یک بار امکان پذیر اس .

ماده:28

معادل سازی و پذیرش واحدهای گذرانده شده دانشجو براساس دستورالعمل اجرایی مصوب شگورای آموزشگی
دانشگاه امکان پذیر اس .
تبصره  : 1به ازای هر  12تا  20واحد از دروس معادل سازی شده ،یک نیمنال از سنوات جمگاز حتصگیلی دانشگجو
کاسته می شود
تبصره  : 2معادل سازی دروس صرفا در شیوه های آموزشی هم عرض زیر صورت می گیرد

 واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری ،نیمه حضوری یا غیر حضوری
 نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیر حضوری
 غیر حضوری به غیر حضوری

ماده:28

در اجراي مادهی  28آییننامهی آموزشی ،از ابتگداي سگال حتصگیلی  ، 1394-95معادلسگازی واحگدهاي درسگی در
دانشگاه فنی و حرفهای بر اساس دستورالعمل اجرایی که به تصوین شوراي آموزشی دانشگاه رسیده اس ،
صورت پذیرد.

معادل سازي و پذیرش واحدهاي درسی گذرانده شده دانشجو با رعای ضوابط ذکر شگده در مگاده  28آیگین
نامه آموزشی مصوب اسفند  93و شرایط زیر جماز میباشد:
 دانشجو با توجه به سوابن حتصیلی خود جماز به شرک در آزمون ورودي رشته جدید باشد
 دانشگاه و یا مؤسنه آموزش عالی بلی و مدارك حتصیلی آن مورد تأیید وزارت علوم ،حتقیقات و فناوري
ویا هبداش و درمان و آموزش پیشکی باشد.

ماده:28

 حتصیل دانشجو در دانشگاه یا مؤ سنه آموزش عالی بلی مطابن برنامه مصوب شوراي عالی برنامه رییي
آموزشی وزارت متبوک باشد.
 حمتواي آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو حدا ل  80درصد با دروس رشته ي جدید به تش،یع گروه
آموزشی اشرتاك حمتوایی داشته و منره هر یک از دروس کمرت از ( 12براي دانشگاه هاي دولتی) و کمرت
از( 14براي دانشگاه اي غیردولتی ،غیرانتفاعی ،آزاد و جامع علمی -کاربردي) نباشد.
 دروس گذرانده شده بلی از نظر تعداد واحد درسی کمرت از تعداد واحد درسی دوره جدید نباشد.
 تطبین و معادلنازي واحدهاي درسگی گذرانگده شگده در مؤسنگات غیردولتگی و غیرانتفگاعی در دوره ي
کاردانی پیوسته و ناپیوسته حداکثر  20واحد و در دوره ي کارشناسی پیوسگته حگداکثر تگا  40واحگد
میباشد.

ماده:28

 واحگگدهاي گذرانگگده شگگده در دانشگگگاه پیگگام نگگور و دانشگگگاه هگگایی کگگه درس /دروس بگگه صگگورت
غیرحضوري یا جمازي(الکرتونیکی) ارائه شده و گذرانده شده اند ،ابل معادل سازي با دروسی که
در این دانشگاه به صورت حضوري ارائه میشوند ،منیباشند.

 حداکثر تا سقف  32واحد از دروس گذرانده شده در سایر دانشگاهای دولتی در دانشگاه فنی و حرفه
ای ابل معادل سازی می باشد.
 معادل سازی دروس گذرانده شده در دانشکده ها و آموزشکده های وابنته به دانشگاه فنی و حرفه ای
تا سقف  40واحد بممانع می باشد

ماده:28

 معادل سازي باید در نیمنال اول شروک به حتصیل دانشجو اجنام شود  .لیکن چنانچه به دریلی به تأخیر
افتداجنام آن باید با مقررات زمان شروک حتصیل دانشجو صورت گیرد.
 دروس دانش آموختگان مقگاطع کگاردانی و کارشناسگی کگه در آزمگون ورودي مقگاطع کگاردانی یگا
کارشناسی رشته یا گرایش دیگري پذیرفته می شوند ،ابل معادل سازي اس .
 دروس اصلی و جربانی مقطع کارشناسی ارشد براي دوره هگاي کگاردانی و کارشناسگی ابگل بررسگی و
معادلنازي میباشد.
 معادل سازي و پذیرش دروس توسط گروه اي آموزشی ذیربط در مرکی پذیرش دانشجو اجنام میشود.

ماده:28

 منرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در حماسبه میانگین نیمنال حمنوب منی شود ولی در میگانگین
کل دانشجو حماسبه میشود
 به ازاي هر  12تا  20واحد در سی معادل سازي و پذیرفته شده  ،یک نیم سال و کنري از واحگدهاي پذیرفتگه
شده که کمرت از  12واحد نباشد نیی یک نیمنال از مدت جماز حتصیل کنر میشود.
 به ازاي تطبین واحدهاي درسی در دوره هاي روزانه یا شبانه نیاز به دریاف هیینه منیباشد
 معادل سازي واحدهاي درسی گذرانده شده در مراجع غیر دانشگاهی ممنوک خواهد بود

نحوه اجرا معادل سازی:

دانشجو مورف اس در اولین فرص و حداکثر تا پایان دومین نیمنال حتصیلی پس از پذیرش ،فرم مربوط به
معادل سازي واحدهاي درسی خود را تکمیل و به اداره آموزش حتویل دهد.

تبصره  :چنانچه به هر دلیل دانشجو در موعد مقرر تقاضاي تطبین واحد را به اداره آموزش ارائه ننماید ،موعد
مذکور ابل ادید نبوده و تطبین واحد مینر خنواهد بود.
چنانچه تقاضاي دانشجو در موعد مقرر حتویل اداره آموزش شده ولی اخذ کارنامه منرات تأیید شده درمؤسنه
بلی بعد از موعد مقرر ارسال شود ،تطبین واحد بممانع اس .
درخوا س دانشجو به مهراه کارنامه ریی منرات تأیید شده بعگد از بگرر سگی و اعگمم نظگر گگروه آمگوز شگی
(مدیرگروه و دو نفر از اعضاي گروه) ،هنایتاً توسط معاون آموزشی تأیید و امضا شود.

نحوه اجرا معادل سازی:

اداره آموزش بعد از دریاف واحدهاي تطبین شده ضمن اعمم آن بگه دانشگجو ،واحگدهاي مگذکور را در ابتگداي
کارنامه کامپیوتري دانشجو به عنوان واحدهاي تطبین شده ثب مناید.

در صورتیکه تعداد واحد یک درس کمرت با شد می توان بصورت تلفیقی چند واحد در سی مرتبط را بگا یگک
درس تطبین و معادل سازي منود ،در هر صورت میانگین منرات در س اي تطبیقی نباید از حگد نصگاب منگرات
تطبین شده کمرت باشد.
معادل سازي دروس دانش آموختگان دوره کاردانی پیوسگته فنگی و حرفگه اي کگه در دوره ي کارشناسگی
پیوسته پذیرفته میشوند ،بممانع اس .

ماده:29

ممک دانش آموختگی برای دوره های کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته داشگنت میگانگین کگل
حدا ل  12در پایان دوره اس
تبصره :چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن اام واحدهای درسی آن دوره کمرت از  12باشد
تن ا یک نیمنال با رعای سقف جماز سنوات حتصیلی به وی فرص داده می شود تا با اخذ جمدد حداکثر 20
واحد از درس ایی که با منره کمرت از  12گذرانده اس  ،میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حدا ل 12
برساند و مدرک حتصیلی دوره را دریاف کند در غیر اینصورت از حتصیل حمروم می شود

ماده :30

در صورتی که دانشجوی منصرف یا حمروم از حتصیل در دوره کارشناسی پیوسگته حگدا ل  68واحگد درسگی
(شامل حداکثر  10واحد عمومی و مابقی از سایر دروس دوره ) با منره بگولی گذرانگده و میگانگین کگل
دروس گذرانده وی  12بارتر باشد .در این صورت می تواند مدرک دوره کاردانی مهان رشته را دریاف کند.
در غیر اینصورت ،به دانشجوی منصرف یا حمروم از حتصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ،فقط
گواهی مبنی بر تعداد واحدهای کذرانده شده خواهد شد.
تبصره  :1در صورتی که دانشجو منصرف یا حمروم از حتصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز کاردانی را
با منره بولی گذرانده باشد در این صورت دانشگاه دروسی را ممک میانگین کل برای صدور مدرک کاردانی رار میدهد که
میانگین کل دانشجو در آن دروس12،یا بارتر شود.
تبصره  :2صدور مدرک کاردانی حنن تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کگاردانی مصگوب در آن رشگته یگا جمگری بگودن
دانشگاه حمل حتصیل دانشجو اجنام میشود.

ماده :31

تاریخ دانش آموختگی ،زمان ثب آخرین منره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه اس .

ماده :32

منئولی حنن اجرای این آیین نامه و هر گونه پاسخ گگویی گانونی مرتگن بگر آن بگر ع گده
دانشگاه اس و نظارت بر اجرا و تفنیر مفاد آن بر ع ده معاون آموزشی وزارت اس .

ماده :33

این آیین نامه در یک مقدمه و33ماده و 34تبصره در جلنه مشاره 859مورخ 16/12/1393به تصوین
شورای عالی برنامه رییی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال حتصیلی 1393-94وپگس از
آن ونیی اام دانشجویانی که در زمان ابمغ این آیین نامه ،شاغل به حتصیل هنتند بگه شگرطی
که خللی در حتصیل ایشان ایجاد نکند رزم ارجرااس واام آیگین نامگه هگا وخبشگنامه هگای
مغایر با آن لغو وبم اثر اعمم میشود

