
خالصه مقررات آموزشی

کارشناسی-		دوره هاي کاردانی

پیوسته و ناپیوسته

نام نویسی
· ان سنجش پذیرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هایی که توسط سازم

انشگاه ذیربط دآموزش کشور یا دانشگاه اعالم می شود براي نام نویسی و انتخاب واحد به 
از اعالم نتایج مراجعه براي نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پسمراجعه نمایند. عدم 

آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

· ظام جدید در نارائه تأییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی 
ان دوره امه پایزمان ثبت نام و حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهین

بت نام اولیه متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ث
الزامی است.

· م می کند دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعال
ه دانشجو براي ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند، عدم مراجع

ل است و ي نام نویسی در یک نیمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك تحصیبرا
دانشجو اخراج خواهد شد.



· اید دالیل آن بدر موارد استثنائی که دانشجو ترك تحصیل خود را موجه می داند، 
موزش ارائه را حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال بصورت مکتوب به اداره آ

ن د. در صورت تایید موجه بودن ترك تحصیل توسط شوراي آموزشی دانشگاه، آده
در نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب و مرخصی تحصیلی براي آن نیمسال صا

می شود.

· شته و در هر دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک ر
، روزانه و د دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتیرشته بیش از یک گرایش در یک یا چن

ي شبانه را نخواهد داشت. در صورت تخلف به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرا
محروم و مقررات آموزشی وزارت متبوع از ادامه تحصیل در یکی از رشته هاي انتخابی

کلیه استسوابق تحصیلی وي باطـــل اعالم می شود و دانشجـــو در این حال موظف 
نشگاه ذیربط هزینه هاي مربوطه به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعیین شده به دا

بپردازد.

واحد درسی
آموزش در تمام دانشگاه هاي کشور مبتنی بر نظام واحدي است.·

بولی یا قدر نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده می شود و 
دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است.عدم قبولی

ساعت، 17هر واحد درسی، مقدار یا میزان درسی که مفاد آن به ترتیب به صورت نظري 
ساعت، کارگاهی و کارآموزي یا عملیات میدانی و کارآموزي 34عملی یا آزمایشگاهی 

برنامه مصوب ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی، طبق 51در عرصه 



د رشته هایی که داراي پروژه هستند شوراي عالی برنامه ریزي تدریس میشود. در مور
مدت اجراي پروژه در یک نیمسال متناسب با واحد آن توسط استاد مربوطه تعیین می 

شود.

سال تحصیلی

· یط و هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرا
ته و هر هف17ات یک دوره تابستانی است. مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی شامل امکان

هفته آموزش است.6دوره تابستانی شامل 

· ش محسوب طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزء مدت آموز
نمی شود.

		

واحدهاي درسی

· ه هاي تحصیلی گروهتعداد واحدهاي درسی الزم براي گذراندن هریک از دور
ی به شرح پزشکی، برابر سرفصل برنامه هاي مصوب شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشک

زیر است:

واحد؛68تا 64دوره کاردانی:    

واحد؛130دوره کارشناسی پیوسته:     

واحد.65دوره کارشناسی ناپیوسته:    



P  واحد 20تا و حداکثر12حداقل هر دانشجوي دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی 
.ندکواحد را باید انتخاب 18و حداکثر 10درسی و دانشجوي دوره شبانه حداقل 

P  17ل درصورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلــی حداق
واحد 24داکثر تا باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد ح

واند حداکثر درسی را انتخاب کند. دانشجوي دوره شبانه که داراي این شرایط باشد می ت
واحد درسی را انتخاب کند.20تا 

P  12حداقل در نیمسال قبل از کارآموزي در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب
واحد در دوره شبانه معاف است.10واحد در دوره روزانه و 

· واحد درسی است.6نتخابی در دوره تابستانی حداکثر تعداد واحدهاي ا

اخذ واحد درسی همراه با کارآموزي در عرصه مجاز نمی باشد.·

در صورت ضرورت و به تأیید شوراي آموزشی دانشگاه اخذ حداکثر یک درس ·
انشجو دعمومی همراه با کارآموزي در عرصه امکان پذیر است. همچنین در صورتی که 

در کالسهاي وتئوري باقیمانده داشته باشد و قبالً آن درس را اخذ نموده تنها یک درس
سب کمربوط حضور داشته ولیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی 

مراه با کارآموزي نکرده باشد، با نظر دانشگاه و تأیید استاد مربوط می تواند آن درس را ه
د.ل ترم از طریق معرفی به استاد بگذراندر عرصه اخذ و امتحان آن را در طو

P  مسال بعد ملزم چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مردودي گرفت در نی
به انتخاب مجدد آن درس و شرکت در کالس مربوط و کسب نمره قبولی است.



· حداکثر ه در مواردي که در نیمسال قبل از کارآموزي در عرصه دانشجوي دوره روزان
شد، واحد درسی باقی داشته با20واحد درسی و دانشجوي دوره شبانه حداکثر 24

یه آن واحدها درصورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کل
را در آن نیمسال انتخاب نماید.

دروس پیش نیاز دانشگاهی

· ي کاردانی، دانشگاه ها در دوره هاآن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسري ورودي
مواد کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته همه رشته هاي تحصیلی که نمره خام

امتحانی آنها در آزمون ورودي، در یک یا چند درس به تشخیص شوراي آموزشی
روسی را که ددانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی کمتر باشد، موظفند حسب نیاز رشته، 

ندرج در مدانشگاه تعیین میکند بعنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی عالوه بر دروس آن 
برنامه مصوب، در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند.

· ز هر لحاظ از ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجراي آنها، در دانشگاه ها ا
مشروطی و نگین پایان نیمسال وجمله ثبت نمرات در کارنامه دانشجو ، احتساب در میا

لی است.میانگین کل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عا

· یاز واحد از دروس پیش ن8به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 
دانشگاهی را گذرانده باشند، حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.



ل دورهطو									

· سال 3 حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روزانه
سال  سال و 7 سال و در دوره هاي شبانه به ترتیب 3/5 در دوره کارشناسی پیوسته روزانه 6

صیل با است. درصورتی که دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداکثر مدت مجاز تح
از دانشگاه مربوط اخراج می شود.موفقیت بگذراند 

حضور در جلسات درس

· دانشجو الزامی است و ساعات غیبتحضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس
در هر درس نظري از 4/17 موزي و کارآموزي و کارآ2/17،عملی و آزمایشگاهی از

صورت نمرهمجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند. در غیر این 10/1در عرصه 
دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

 غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در مورد فوق، درصورتی مجاز خواهد
حوه برخورد با بود که با ارائه مدارك مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود. ن

بود.دانشکده خواهدغیبت دانشجو (موجه یا غیر موجه) بعهده استاد و یا تایید 

در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده باشد ولی غیبت او ·· 
با تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می شود، 

واحد براي دوره شبانه در هر 10واحد براي دوره روزانه و 12در این حال رعایت حداقل 



الزامی نیست. ولی نیمسال مذکور بعنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی نیمسال
دانشجو محسوب می شود.

غیبت در امتحان

· ان آن درس غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتح
است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد. تشخیص 

در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشی دانشگاه است.موجه بودن غیبت

حذف و اضافه

P  دو هفته پس از دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از
ود را شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر اخذ نماید یا دو درس اخذ شده خ

نکه تعداد دیگر جابجا نماید، مشروط بر آحذف یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس 
واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر تجاوز نکند.

P  ه هر دلیل بغیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا 
ه دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو محاسب

خواهد شد.

· ه تابستانی امکان پذیر نیست.حذف و اضافه در دور

· هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده فقط 5در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا 
یکی از درس هاي نظري خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر 



آنکه اوالً غیبت دانشجو در آن درس بیش ازمجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد
واحد در دوره شبانه کمتر نشود.10واحد در دوره روزانه و 12واحدهاي باقیمانده وي از 

· انات حذف کلیه درس هاي اخذ شده در یک نیمسال، حداکثر تا قبل از شروع امتح
دانشگاه، پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شوراي آموزشی

براي دانشجو یل در آن نیمسال نباشد. دراین صورت آن نیمسالدانشجو قادر به ادامه تحص
ت مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد. محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوا

مجاز تحصیل دانشجو به عهده شوراي آموزشی دانشگاه است.

· متحانات آن حذف کلیه درس هاي اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع ا
وره با تأیید شوراي آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.د

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

· س، انجام ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کال
ی گیرد و فعالیت هاي آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت م

ی دانشجو در آن درس است.استاد هر درس مرجع ارزیاب

برگزاري امتحان کتبی پایان نیمسال براي هر درس نظري الزامی است.·

· رس ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است، و نمرات دانشجو در هر د
بصورت عددي بین صفر تا بیست مشخص میگردد.

P  و کارآموزي و 10حداقل نمره قبولی در هر درس نظري و آزمایشگاهی 
می باشد. دانشجویی که در هر یک از دروس اجباري مردود 12کارآموزي در عرصه 



شود، در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی 
نگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور و ردي در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میا

می شود.

· ز جدول اگر دانشجو در یک درس اختیاري مردود شود، بجاي آن درس می تواند ا
رات کلیه دروس اختیاري در برنامه مصوب، درس دیگري را انتخاب کند. با این حال نم

مسال مربوط و ین نیدروس اعم از قبولی و ردي در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگ
میانگین کل منظور می شود.

P  عملی -نظريهر یک از دروس نظري و عملی نمره مستقل دارند اما نمره دروس
ب هر که یک درس محسوب می شوند، معدل دو قسمت نظري و عملی و با توجه به ضرای

ز آنها از ی انرسد و یا یک10کدام است. در صورتی که معدل دو قسمت نظري و عملی به 
ار شود.رسیده باشد هر دو قسمت باید مجدداً تکر10کمتر باشد، هرچند معدل به 8

میانگین نمرات 

· انگین کل در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و می
ات گین کل نمرنمرات او تا پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان دوره تحصیلی نیز، میان

دانشجو محاسبه و در کارنامه وي ثبت می شود.

· ب می براي محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضر
ره قبولی شود و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو براي آنها نم

یا مردودي دریافت داشته است تقسیم می شود.



· دانشجو ن نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود، نمرات دروسی کهدوره تابستانی، بعنوا
ی شود.در دوره تابستانی میگذراند، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب م

نام نویسی مشروط

P  باشد در غیر 21میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 
سال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.این صورت، نام نویسی دانشجو در نیم

· 12ه کمتر از در مواردي که تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه براي دوره روزان
صیلی دانشجو واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تح10واحد و براي دوره شبانه کمتر از 

ه محاسبمحسوب نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین بعنوان نیمسال مشروطی 
ا کمتر از خواهد شد در مواردي که بعلت مشکالت دانشجو در دوره روزانه تعداد واحده

حصیلی واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات ت10واحد و در دوره شبانه کمتر از 12
واهد خدانشجو محسوب و در صورت کسر میانگین بعنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه 

شد.

· یاء او کتبًا موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي و اولهر دانشگاه موظف است 
قصور در اطالع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید، با این وصف

انعی در اجراي ماخطار به وي از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطالعی دانشجو از این امر، 
مقررات نخواهد بود.



P  بل از بصورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قدانشجویی که 
12از واحد درسی در دوره روزانه و بیش14کارآموزي در عرصه حق انتخاب بیش از 

واحد درسی در دوره شبانه را ندارد.

اخراج دانشجوي مشروط

· ناسی ناپیوسته در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره هاي کاردانی و کارش
یمسال متوالی یا ن3نیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته در 2در 

ادامه تحصیل باشد در هر مرحله اي از دوره که باشد، از12نیمسال متناوب، کمتر از 4
محروم می شود.

P  حصیل در دورهتدانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد، از ادامه 
ر آن مقطع دکارشناسی پیوسته محروم می شود و یا دانشجویی که تمایل به ادامه تحصیل 

گذراندن را ندارد، می تواند پس از تطبیق واحدها مطابق قوانین و مقررات مربوط و
وره کاردانـــی واحدهاي کمبود در مقطع پایین تر و با رعایت سایر ضـــوابط مربوط، در د

غ التحصیل شود.رشته تحصیلی خود فار

· دانشجو می تواند در صورتی که مقطع پایین تر رشته دانشجو در آن دانشگاه دایر نباشد
ایر است پس از اخذ پذیرش از دانشگاه دیگري که مقطع کاردانی رشته مربوط در آن د

ه مقصد ادامه تحصیل داده و فارغ التحصیل شود. مدرك تحصیلی دانشجو توسط دانشگا
د.صادر می شو



· دایر نداشته در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر، برنامه مصوب و
وجود نزدیک مباشد، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط، به یکی از رشته هاي 

هد دتغییر رشته به رشته تحصیلی خود در مقطع پایین تر، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر،
دن واحدهاي واحدها با برنامه رشته جدید مطابق مقررات مربوط و گذرانو پس از تطبیق

یق واحدها کمبود، در مقطع کاردانی رشته جدید فارغ التحصیل شود. بدیهی است که تطب
فرصت و تعیین دروس کمبود، بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است. حداکثر

سال می باشد.مجاز جهت اخذ پذیرش از دانشگاه دیگر یک نیم

مرخصی تحصیلی

P  ر یک از دوره دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی، در ه
ناسی پیوسته نیمسال و در دوره کارش1هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر براي 

نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.2براي 

· شناسی ناپیوسته دوره شبانه می توانند در هر یک از دوره هاي کاردانی و کاردانشجویان 
مسال متوالی یا نی3نیمسال و در دوره هاي کارشناسی پیوسته حداکثر براي 2حداکثر براي 

متناوب، از مرخصی تحصیلی استفاده کنند.

P  ، با شوراي موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی
آموزشی دانشگاه می باشد.

· ب مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسو
می شود.



· ام نویسی نتقاضاي مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع 
هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

· اشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد.عواقب ن

· توانند با دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته هاي علوم پزشکی، می
سنوات رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان، بدون احتساب در

تحصیلی استفاده نمایند.

· وراي شه آنها به تأیید شوراي پزشکی و دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موج
ی بدون آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیل

احتساب در سنوات استفاده نمایند.

مرخصی تحصیلی همسر دانشجوي بورسیه و همسر کارکنان دولت

· ویان از دانشجدانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت یا همسر یکی 
ه حکم ماموریت بورسیه به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام میشود می توانند با ارائ

زان مرخصی همسر و به تشخیص و تأیید شوراي آموزشی دانشگاه عالوه بر استفاده از می
ب در سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتسا4مجاز در طول دوره تحصیل تا 

د گردند.سنوات بهره من

انصراف از تحصیل

دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را ·
شخصًا به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط براي 



بگیرد. یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضاي انصراف خود را پس
پس از انقضاي این مهلت حکم انصراف از تحصیل وي صادر می شود و پس از آن حق 

ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.

· ماید دانشجوي منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت ن
موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

انتقال

· گر در همان ل به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیانتقا
رشته و همان مقطع تحصیلی است.

· رایط زیر است:شانتقال دانشجو با توافق دانشگاه هاي مبدأ و مقصد منوط به داشتن همه 

· ع باشد.بالمانادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدأ از نظر مقررات آموزشی و انضباطی

· نده باشد.متقاضی حداقل یک نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدأ گذرا

· وره دواحدهاي باقیمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهاي 
باشد.

· باشد.12میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی، حداقل 

· ه اند با ستگاه هاي اجرایی خاص تعهد سپردانتقال محل تحصیل دانشجویانی که به د
ست.ارعایت موارد ذکر شده و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط، امکان پذیر 

· زیر:انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه هاي تهران ممنوع است جز در موارد



ع شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده به طوري که وي به تشخیص مراج-
ونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.قان

ي عالی بیماري صعب العالج یا معلولیت مؤثر دانشجو، به نحوي که به تشخیص شورا-
پزشکی قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد.

ران باشد ازدواج رسمی و دائمی دانشجوي دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در ته-
به تأیید مراجع ذیربط.

· ته باشد.هر یک از موارد مذکور باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرف

· ر شغل براي کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروري است و اگ
انونی یا نیروي قهمسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تأیید مراجع 

انتظامی رسیده باشد.

· مسر او نیز در موارد استثنائی چنانچه محل تحصیل دانشجوي دختر در تهران باشد و هدر
شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصیل دختر در شهرستان محل تحصیل همسر 

موجودنباشد همسر او می تواند به تهران منتقل شود.

صحت هر یک از موارد مذکور باید به تأیید دانشگاه مقصد نیز برسد.·

· ري (پیام نور) به انتقال از دوره هــاي شبانه به روزانه و از دانشگـــاه هاي غیرحضــو
ه دانشگاه هاي بدانشگاه هاي حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاه هاي غیر دولتی 

وابط ضدولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدأ و مقصد و رعایت 
ت.مربوط، بالمانع اس



· هفته 6د، حداقل دانشجوي متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتبًا با ذکر مور
قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید.

· داکثر حدانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط موظف است 
انشگاه داه با درخواست دانشجو و ریزنمرات او به ظرف یک هفته موافقت خود را همر

ام نویسی مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع ن
نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعالم نماید.

· نشگاه مقصد در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دا
انشجو با دانشگاه مبدأ قطع میشود.ارسال و ارتباط د

· التر است و یا با12درصورت انتقال واحدهاي گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 
است برعهده 10ز و بیشتر ا12پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 

در دانشگاه مقصد است درهر حال عدم پذیرش واحدهاي درسی دانشجوي انتقالی
دت محدودي مجاز است که وي امکان گذراندن واحدهاي باقیمانده خود را در طول 

مجاز تحصیل داشته باشد.

· ابق آموزشی تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولی و یا ردي و سو
ل سبه میانگین کدانشجوي انتقالی از لحاظ مشروطی عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و در محا

او محسوب می شود.

مدرك فراغت از تحصیل دانشجوي انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در ·
آن مدرك تعداد واحــدهاي گذرانده شده دانشجـــو و مجمـــوع واحــدهاي اخــذ شده 



در دانشگاه هاي مبدأ و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید 
می شود.

انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع، فقط یکبار مجاز است.·

دانشجوي میهمان

· شــــد می در مـــواردي که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود با
تواند

ل خود را با توافق دانشگاه هاي مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوي میهمان، محل تحصی
ت معین تغییر دهد.بطور موقت براي مد

· حضوري و از میهمانی از دوره هاي روزانه به شبانه و از دانشگاه هاي حضوري به غیر
دانشگاه هاي دولتی به غیر دولتی و برعکس ممنوع است.

· ک یمیهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل 
انده باشد.نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذر

· فقت میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه براي گذراندن یک یا چند درس با موا
10متر از دانشگاه مبدأ و دانشگاه مقصد، به شرط آنکه تعداد واحدهاي درسی مذکور ک

ر آن دواحد باشد و جمع واحدهاي درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدأ و مقصد 
واحد بیشتر نشود، بالمانع است.20از واحد کمتر و12نیمسال از 

هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و یا کارشناسی ·
ناپیوسته و دو نیمسال در دوره کارشناسی پیوسته، در یک دانشگاه به طور تمام وقت، به 



میهمان، چه به صورت میهمان تحصیل کند. در هر حال واحدهایی که دانشجو به صورت 
صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است، 

درصد کل واحدهاي دوره تجاوز کند.40نباید از 

· ا اطالع بانتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید 
مقصد باشد.گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه 

· ر کارنامه او در واحدهایی که دانشجوي میهمان در یک یا چند دانشگاه میگذراند، عینًا د
نگین کل او دانشگاه مبدأ ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میا

منظور خواهد شد.

P  شد و بامی12حداقل نمره قبولی دانشجوي میهمان در دانشگاه مقصد 
ت باید مجدداً گذرانده اس12واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 

بگذراند.

		

		

تغییر رشته

· اند با دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته می تو
رشته دهد.ر داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط از رشته اي به رشته دیگر تغیی

ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر آموزشی بالمانع باشد.-

حداقل یک ششم و حداکثر یک دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد.-



ترین فرد نمره آزمون ورودي متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پایین-
متر نباشد.کال در دانشگاه مقصد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان س

یاز در باتوجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهاي درسی مورد ن-
رشته جدید را داشته باشد.

تغییر رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته ممنوع است.·

دانشجو در طول تحصیل خود تنها یکبار می تواند تغییر رشته دهد.·

· قطع باالتر ر مقاطع هم سطح صورت می گیرد، در غیر این صورت فقط از متغییر رشته د
به مقطع پایین تر امکان پذیر است.

· ت در در صورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرص
ازگشت به رشته برشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید. پس از ثبت نام، دانشجو اجازه 

را ندارد.قبلی 

· نصراف از تغییر اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله ا
رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وي سلب می شود.

· شد.دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می با

تغییر رشته توأم با انتقال

· رشته باشد، درصورتی که دانشجو هم زمان داراي شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر
تغییر رشته توأم با انتقال بالمانع است.



· وزارت علوم، تغییر رشته توأم با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به
مانع است.تقال، بالتحقیقات و فناوري و برعکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و ان

· بررسی دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید
وه و معادل سازي می شود و فقط دروسی از وي پذیرفته می شود که به تشخیص گر

ره هریک اشتراك محتوایی داشته باشد و نم%80آموزشی، با دروس رشته جدید، حداقل 
کمتر نباشد.12از آن دروس نیز از 

· نگین کل دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میا
ارنامه منظور می شود. ولی نمــرات دروس پذیرفته شده بدون احتساب میانگین در ک

ه نشده او دانشجو باقـــی می ماند در این صورت چنانچه میانگین کل واحدهاي پذیرفت
مسال با تصمیم شوراي آموزشی دانشگاه، جمعًا به عنوان یک نیباشد12کمتر از 

مشروطی، براي دانشجو در رشته جدید منظور میشود.

· مکان ادرصورتی که تعداد واحدهاي دروس پذیرفته نشده دانشجو، درحدي باشد که 
لب کند، گذراندن واحدهاي موردنیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وي س

تقاضاي تغییر رشته او موافقت نمی شود.با 

· هفته پیش از 6متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه با مدارك الزم حداقل 
.شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم نماید



· ، حداکثر هددچنانچه دانشجو از مقطع کارشناسی پیوسته به مقطع کاردانی تغییر رشته 
یرفته شده از واحد پذ20مدت مجاز تحصیل بر مبناي دوره کاردانی محاسبه و به ازاي هر 

دانشجو حداکثر یک نیمسال از طول مدت مجاز تحصیل وي کاسته می شود.

فراغت از تحصیل

تا در رشته · باشد میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12
یوسته ب مورد مدرك کاردانی، کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپتحصیلی خود حس

ه از نظر کمتر باشدچنانچ12دریافت کند. درصورتی که میانگین کل نمرات دانشجو از 
رسهایی را واحد درسی از د20طول مدت تحصیل مانعی نداشته باشد میتواند حداکثر تا 

ناپیوسته، در ه هاي کاردانی و کارشناسیقبول شده است در دور12که با نمره کمتــر از 
حصیلی نیمسال ت2یک نیمســـال تحصیلـــی و در دوره هاي کارشناسی پیوسته، در 

ید. دراین مجدداً انتخاب و آن دروس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نما
به سصورت دروس تکراري عالوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محا

میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

در صورتی که دانشجو مطابق موارد مذکور دروس تکراري را اخذ نماید و در امتحان ·
آن دروس مردود شود، چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی، ردي و تکراري 

رسیده باشد قبولی قبلی او در آن درس مالك عمـــل است و 12میانگین کل وي به 
نرسیده باشد 12دانشجـــو می تواند فارغ التحصیل شود. درصورتی که میانگین کل وي به 

چنانچه دانشجوي مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم و اخراج 
می شود و چنانچه دانشجوي مقطع کارشناسی پیوسته باشد دانشجو در آن درس مردود 



در آن درس نمره قبولی کسب نموده بایستی مجددًا آن درس است و علیرغم این که قبالً 
را با رعایت مقررات فوق تکرار نماید.

· ستفاده از آن دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور استفاده کند علیرغم ا
صیلی او نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید درصورتی که مقطع تح

رصورتی که رشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم و اخراج می شود و دکاردانی یا کا
در مقطع کارشناسی پیوسته باشد براساس مقررات مربوط اقدام می گردد.

· یوسته و دانشجویی که کلیه واحدهاي درسی یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپ
موفقیت ن آیین نامه باکارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات ای

گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.

· ستاد به تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزي است که آخرین نمره درسی وي توسط ا
اداره آموزش دانشکده تحویل می شود


