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 بسمه تعالي
 پيشگفتار
ايشيدانشگاه صنعت،زيعزيدانشجو ط مقـدسين محـيراز مقدم شما را به

رايد است فرصت دوران تحصيام. دارديميگرام ول در دانشگاه  مغتنم شمرده
و وهمواره تالش .ديدانش مستدام بدار كوشش خود را در راه كسب علم

آئازيآگاه و هايمقررات دانـشجو بـهه هـري از وظائف اولي آموزشين نامه
م  عيآيشمار نايد، در ازيآگاهن حال ويمقـررات آموزشـ دانشجو  سـلبي از
ويمسئول . مقررات نخواهد بوديمانع اجرات ننموده

ويحاو كتابچه حاضر هايآئ مقررات ـــهيتوص. استي آموزشين نامه
ايم وين كتابچه را به خوبيشود كنيمفاد آن را كامالً رعا مطالعه ازيت د تا

دريافزون برا. شوديريل شما جلوگي در امر تحصيبروز هرگونه خلل ن كتابچه،
هاي اطالعيمواقع ضرور باي مختلفيه آئييتغ درارتباط ديرات و گرين نامه

مدي در تابلوي آموزشيبرنامه ها و تحصيالتيت امور آموزشيري اعالنات
و دانشجوي آنها جنبه رسميشد كه تمام نصب خواهدتكميلي بهي دارد ان ملزم

مديحوزه معاونت آموزش.ت مفاد آن هستنديرعا ويت امورآموزشيريو
هايي دانشگاه همواره آماده پاسخگوتحصيالت تكميلي  شماي به پرسش

. بودخواهند
عزيق روزافزون فرهيتوف و دانش پژوهان ميختگان هنيز در راه خدمت به
ايو اعتالياسالم و ادب راني فرهنگ از خداوند سبحان سرزمين مقدس

.ميخواستار

 تحصيالت تكميليو معاون آموزشي
 رازيشيانشگاه صنعتد
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
و و كارشناسي پيوسته آئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني

شوراي 14/2/1376مورخ399كارشناسي ناپيوسته مصوب نهايي جلسه
 عالي برنامه ريزي

آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني وكارشناسـي پيـشنهادي
 339 الـي 316هـا كـه در جلـسات يون تدوين آيين نامـه كميس

در شوراي عالي برنامه و تصويب قرار گرفته بود، ريزي مورد بررسي
و نهمين جلسه شـوراي عالــي برنامـه   ريـزي مـورخ سيصد وسي

و66 فصل،12 در 14/2/1376  تبصره به تـصويب نهـايي48 ماده
.رسيد

كــه از ســـال ايــن آيــين نامــه بــراي آن دستـــه ازدانــش جويـاني
و مؤسسـات 1376-77تحصيـلي  ش آموزو بعد وارد دانشگــاهها
از عالي مي و اين تاريخ به بعـد، كليـه آئـين شوند الزم االجراست

و بخشنامه نامه هاي مغاير با آن، براي اين دسته از دانـشجويان هـا
 لغو مي شود،
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*تعاريف*
ا آيدر زين نامه تعاريين :رفته شده استيپذريف

: دانشگاه-1
،يو پژوهـشي اعم از آموزشيبه همة دانشگاهها، مؤسسات آموزش عال

و شبانه دولت م»دانشگاه«ير دولتيوغيروزانه . شودي گفته

:دانشكده-2
تيـ ازعلوم فعاليك دانشگاه است كه در رده خاصيازيدانشكده واحد

و نظايبرق، دانشكده الهمانند دانشكده علوم، دانشكده. دارد آنيات .ر

:ي گروه آموزش-3
دريايك دانشكدهيازي واحديگروه آموزش كيـك دانشگاه است كـه

ر.ت دارديـا چند رشته متجـانس فعاليرشته خاص ، گـروهياضـيماننـد گـروه
آنيو نظايمعارف اسالم .ر

:يزير برنامهگروه-4
ر ي عـالي نـه گانـه شـورايهـا از گروهيكي،يزيمنظور از گروه برنامه

ر و فناوري است كه در وزارت علوم، تحقيزيبرنامه . استقرار دارنديقات

:يشي گروه آزما-5
 سـازمان سـنجشيشيـ آزماي ازگروههـايكـييشيـ منظورازگروه آزما

 دانشگاههاست كه داوطلبان رابرحسب رشتهيآموزش كشوردرامتحانات سراسر
مي خاص تقسي به گروههاي انتخابيها . كنديم

:دوره-6
 است كه دانشجو واردي، مدت زمانيمنظور از دوره در نظام آموزش عال

و در مـيك رشـته خـاص تحـصيدانشگاه شده و در آن رشـته فـارغيل  كنـد
ميالتحص  ..........وي، دوره كارشناسيمانند دوره كاردان. شوديل
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: اداره آموزش-7
ري در يـك دانـشكده يـا دانـشگاه منظور از اداره آموزش، يك واحد ادا

است كه همة امورآموزشي مربوط به دانشجويان ازقبيـل نـام نويـسي، انتخـاب 
.واحد، انجام امتحانات، جمع آوري نمرات واعـالم نتا يج را برعهده دارد

: استاد-8
رائهرعضوهي ت علمي كه مسئوليت تــدريس دروس نظــري يا عملي

ا .ستاد ناميده مي شوددر دانشگاه برعهده دارد،
: رشته-9

علوم پزشكي، علوم انساني،(رشته يكي ازشعب فرعي ازگروههاي علمي
، فني ومهندسي، كشاورزي، هنر، تربيت معلـم وعلمـي  ) كـاربردي-علوم پايه

و و از ديگر موضوعـات متمـايز بـوده ، كامالً مشخص است كه از لحاظ موضوع
دروس مـشترك در دو رشـته. انجامـد حداقل به يـك كـارآيي مـشخص مـي 

. درصد كل واحدها در هر دو رشته تجاوزكند30متفاوت، نبايد از
: گرايش-10

هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايـش
از. شود ناميده مي كل7اختالف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد  درصد

و از و30واحدهاي رشته كمتر .احدها بيشتر باشد درصد كل

اين تعاريف كه عموماً به تصويب مراجع ذيربط رسيده است مورد تأييد شوراي*
و هـر نـوع عالي برنامه  ريزي است، بنابراين از اين آيين نامه جـدا شـدني نبـوده

.تغيير يا تفسيرمغايرآن مجاز نيست
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11فصل فصل
و نام نويسي شرائط ورود

 شرائط ورود
:1ماده

ــرا ـــاطيش ـــارداني ورود دردوره ه ـــارشناسي ك ــته وناپيپ(ي، ك ــتهيوس ،)وس
پيكــارشناس هاي ارشد و دوره ،ي، داروسـازي پزشـكي عمـومي دكتـريـوسته
هايو دامپزشكيدندانپزشك زي، اعم از دوره و شبانه به شرح :ر استي روزانه

و مقـررات جـاريل از نظر قـوانيمجاز بودن به تحص-1  كـشور وداشـتنين
.ي انقالب فرهنگي عالي، برابرمصوبات شوراي ورود به آموزش عاليط عمومياشر

پايداشتن گواه-2 تأيان دوره متوسطه از داخلينامه ديياخارج كشور، مورد
جد(وزارت آمــوزش وپــرورش آني)د آموزش متوسطهيباتوجه به نظام ا برابر

ايـو)يالب فرهنگـ انقـي عاليمطابق مصوبات شورا(ي حوزوي آموزشـهايبرا
وسـته كـهي ناپي ورود بـه دوره كارشناسـي بـراينامه دوره كاردانيداشتن گواه

و فناوريد وزارتييحسب مورد به تأ ويعلوم تحقيقات ا وزارت بهداشت، درمان
.ده باشديرسيآموزش پزشك

.يرفته شدن در آزمون وروديپذ-3

و قانون آموزش-4 ا پرداخـتيگانيرا سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط
و مقرراتيشهر سويه مطابق تعرفه ذي كه از مي مراجـع . شوديربط صادر

 نام نويسي
:2ماده
هـاي اعـالم شـده بـه وسـيله شدگان آزمون ورودي، موظفند درمهلـت پذيرفته

و انتخاب واحد  عدم مراجعـه بـراي نـام. مراجعه كنند دانشگاه، براي نام نويسي
ازنويسي در نخستين نيمس  از ال تحصيلــي پس اعــالم نتايج آزمـون، انـصراف

.تحصيل به شمار خواهد آمد
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:3ماده
كند، بـراي دانشجو موظف است در هر نيمسال، در زماني كه دانشگاه اعالم مي

و انتخاب واحد، به اداره آموزش مراجعه كند عدم مراجعه دانشجو. ادامه تحصيل
و عذ  ر موجه، در يك نيمسال، به منزلـه انـصراف از براي نام نويسي بدون اطالع

و. تحصيل است و ادامه تحصيل درصورت تأخير يا عذر موجه، حق انتخاب واحد
را در آن نيمسال ندارد ولي آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي بـه شـمار 

.آيد مي
:تبصره

 دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از نـام نويـسي، بـا داليـل
مستند، به طور مكتوب در اولين ماه پس از آغاز هر نيمسال تحصيلي، بـه اداره

.آموزش دانشگاه اطالع دهد

 منع تحصيل همزمان
:4ماده

و در و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته دانشجو در يك زمان حق نام نويسي
رت درصـو. هررشته بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه را نخواهدداشت 

تخلف، از ادامه تحصيل در يكـــي ازرشته هاي انتخابي به تشخيص كميـسيون 
و سوابق تحصيلي وي باطل اعالم مـي  . شـود بررسي موارد خاص وزارت، محروم

را دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده
.هاي تعيين شده، به دانشگاه ذيربط بپردازد مطابق تعرفه

:تبصره
.، از شمول اين ماده مستثني هستند)استعدادهاي درخشان(دانشجويان ممتاز

و ضوابط اجـرايي اين تبصـره، از سوي شوراي هـدايت تعريف دانشجوي ممتاز،
و ابالغ مي شود .استعــدادهاي درخشان در آموزش عالي تعيين
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22فصل فصل
ينظام آموزشـــــــ

يدرسف واحديتعر
:5ماده
درآمو در نظـام. اسـتينظـام واحـدبري كشورمبتنيتمام دانشگاهها زش
مي آن درس سنجي واحدهاد، ارزش هر درس با تعدايواحد و قبـوليده ي شود

دريا عدم قبولي هـر واحـد.ك درس، بـه همـان درس محدوداسـتي دانشجو
ميدرس، مقدار  32،ي سـاعت نظـر16 است كه مفاد آن به صورتيزان درسيا

ع ميـا عمليـ(ي سـاعت، كارگـاه48)يشگاهيا آزماي(يملساعت 64)يدانيـ ات
نيــ، درطــول)ا كــار در عرصــهيــ(يو كــــارورزيســاعت كــارآموز مــساليك

يزيـر برنامـهي عاليو طبق برنامه مصوب شورا)يا دوره تابستاني(يلـــيتحص
ميتدر بـا پروژه متناسبي پروژه، مدت اجراي دارايها در مورد رشته. شوديس

مييواحد آن، توسط استاد مربوط تع .شودين

 سال تحصيلي
:6ماده

درصورت لزوم يك دورهو هرسال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي
و هر نيمسال تحصيلي شامل  و هر دوره تابستاني16تابستاني است  هفته

. هفته آموزش است6شامل

:تبصره
د وره تابستاني جزو مدت آموزش به مدت امتحانات پاياني نيمسال يا پايان

.آيد شمار نمي
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 حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي
:7ماده

را ها موظفند برنامه تمام دانشگاه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي
جا.اجرا كنند و به جاكردن ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها، روش تدريس،

و طرح مطالب جد و انتخاب منابع برعهده دانشگاهريز مواد  يد در يك درس
.است

 دروس انتخابي
:8ماده

دانشگاهها مي توانند در هر رشته به تشخيص گـروه مربـوط تعـدادي از دروس
و به عنوان دروس انتخابي به دانشجويان ارائـه دهنـد،  مرتبط با رشته را تعيين

ت .جاوز نكندمشروط برآنكه تعداد واحدها ازسقف مجاز در هر رشته

 ساعات حل تمرين
:9ماده

دانشگاهها مي توانند، در صورت لزوم، به تشخيص گروه آموزشي، در هر رشـته
ــا از دوره و كارشناســي20هــاي كارشناســي، ت  ســاعت در دوره هــاي كــارداني

 ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تـدريس رشـته، درطـول10ناپيوسته تا
.دوره بيفزايند
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33فصل فصل 
و طول مدت تحصيل واحدهاي درسي

 تعداد واحدها

:10ماده
هري الزم براي درسيتعداد واحدها  بـهيلي تحـصيك از دوره هـايـ گذراندن

ز :ر استيشرح
. واحد72تا68نيب:ي كاردانيدوره ها
غيپي كارشناسيدوره ها  تـا 130:يو مهندسـي فنـير از رشـته هـا يـ وسـته

.واحد 135
فنيپي كارشناسيهادوره . واحد 140تا130:يو مهندسيوسته

. واحد75تا70:وستهي ناپي كارشناسيدوره ها
پي كارشناسيدوره ها . واحد 182 تا 172: وستهي ارشد

:11ماده
م نيهر دانشجو  واحـد20و حـداكثر12 حـداقليليمسال تحصي تواند در هر

. را انتخاب كنديدرس
:1تبصره

 واحـد12ت شرط انتخاب حـداقلي، دانشجو از رعايليمسال تحصيننيدر آخر
.معاف است
:2تبصره
مانـده داشـتهيك درس باقيل فقطي فراغت از تحصي كه دانشجو برايدر صورت

و تأ  مـييباشد، با نظر دانشگاه ، دريد اسـتادمربوط  توانـد امتحـان آن درس را
ن طريطول . به استاد بگذرانديق معرفيمسال از
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:3تبصره
 باشد، مي تواند17اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل

. واحد درسي را انتخاب كند24با نظر دانشگاه در نيمسال بعد حداكثر تا
:4تبصره

 واحـد بـاقي داشـته24در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حـداكثر
شگاه مـي توانـد تمـامي واحـدهاي باشد، حتي اگر مشروط باشـد، بـا نظـر دانـ

.باقيمانده را در يك نيمسال انتخاب كند
:5تبصره

. واحد درسي است6تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر

 دروس پيش نياز
:12ماده

هاي شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاههـــــا در دوره آن دسته ازپذيرفته
و كار  كه شناسي ارشد پيوسته در همه رشته كارداني، كارشناسي هاي تحصيلي

نمره خام امتحان آنها، در آزمـون ورودي، در يـك ياچنـد درس، بـه تـشخيص 
شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نـصاب معينـي كمتـر باشـد، موظفنـد 
حسب نياز رشته، دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مـي كنـد بـه عنـوان دروس 

ني(جبراني يا  افـزون بـر دروس منـدرج در برنامـه مـصوب) از دانـشگاهي پيش
.بگذرانند

:1تبصره
و زمان تدريس دروس پـيش تعيين نوع درس، تعدادواحد، ريزمواد، نحوه ارائه،

.نياز دانشگاهي برعهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده است

:2تبصره
ن ورودي، سازمان سنجش آموزش كشور، موظف است پس از اعالم نتايج آزمـو

شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يـك ازمـواد امتحـاني كارنامه پذيرفته
.هاي ذيربط قرار دهد دراختياردانشگاه
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:3تبصره
پ نيارائه دروس هـا، از هـر آنها در دانـشگاهي اجرايو چگونگياز دانشگاهيش

. استيو تابع مقررات آموزش عاليث، مانند دروس دانشگاهيح
ميا نمره و در پايانگين دروس در كارنامه دانشجو ثبت نيـن نمرات ويان مـسال
ميهمچن مـيانگين در و در مـشروطين كل نمرات دانـشجو، محاسـبه ،ي شـود
ردييقبول نيا .ر دارديز تأثي دانشجو

:4تبصره
پـ8 كه حداقليانيل دانشجويبه حداكثر طول دوره تحص شي واحد از دروس

نيگذرانده باشند،راياز دانشگاهين ميليمسال تحصيك . شودي افزوده

 طول دوره
:13ماده

هايحداكثر مدت مجاز تحص  سال3وستهي ناپيو كارشناسي كاردانيل در دوره
 كـه دانـشجو نتوانـديدرصورت. سال است6وستهيپي كارشناسيو در دوره ها

د از دانـشگاهت بگذرانيل با موفقي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيواحدها
م . شوديمربوط اخراج
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44فصل فصل 
و غياب حضور

 حضور در جلسات درس
:14ماده

و ساعات غيبت حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است

16دانشجودر هر درس نبايد از 
 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، درغيراين3

.شجو در آن درس، صفر به شمار مي آيدصورت نمره دان

:1تبصره

16در صورتي كه غيبت دانشجو در هـر درس بـيش از
باشـد، ولـي غيبـت او3

با وجـود ايـن رعايـت حـد. شود موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي 
به12نصاب   واحد در طول نيمسال براي وي الزامي نيست، ولي نيمسال مذكور

.آيد عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو به شمار مي

:2تبصره
و اضافه يا به هر دليـل غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دليل حذف

و در صورت پيشامد جزو  16ديگر مجاز نيست
غيبت مجاز دانـشجو بـه شـمار3

.آيد مي

 بت در امتحانيغ
:15ماده

غيغ آنيبت رموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحـان
ميدرس است وغ .شوديبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس

16ماده
غيتشخ و در امتحـان برعهـده شـورايص موجه بودن يبـت در جلـسات درس
كمي دانشگاهيآموزش .ته منتخب آن شورا استيا
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55فصل فصل 
و اضافه حذف

:17هماد
، فقط در مهلتي كمتـر از دو هفتـه،يدانشجو مي تواند در هر نيمسال تحص لي

پس از شروع نيمـسال تحـصيلي حـداكثر دو درس ديگـر انتخـاب يـا دو درس 
جا انتخابي خود راحذف يا دو درس انتخــابي خـــود را بـا دو درس ديگـر جابه

. مقرر بيشتر نشودكند، مشروط برآنكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد
:18ماده

تا در صورت اضطرار، دانشجو مي  هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده،5تواند
فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربـوط حـذف كنـد،

16 مشروط بر آنكه اوالً غيبت دانشجو در آن درس بيش از 
مجموع ساعات آن3

ازدرس و ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده وي .نشود واحد كمتر12 نباشد

:19ماده
حذف تمام دروس اخذ شده در يك نيمسال، فقط در صورتي مجـاز اسـت كـه

بنابه تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانـشجو قادربـه ادامـه تحـصيل در آن 
 تحصيل دانشجونيمسال نباشد، در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مجاز 

.محسوب خواهد آمد
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66فصل فصل 
ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

 معيارهاي ارزيابي
:20ماده

دريپيابيارز م شرفت دانشجو و فعاليهر درس براساس ت در كالس،يزان حضور
بـيو نتـايف درسيانجام تكال نيج امتحانـات پاين و ن يـ مـسال مـسال انجـاميان

دريگيم و استاد هر ، مرجع ارزرد . دانشجو در آن درس استيابيس
:تبصره
پايبرگزار ني امتحان . استي هر درس الزاميمسال برايان

:21ماده
دريليشرفت تحصيپيابيار ارزيمع و نمرات دانـشجو  دانشجو، نمره درس است

بيبيهر درس به صورت عدد تعين صفر تا مييست . شودين
:22ماده

هيحداقل نمره قبول ك از دروسيـ كه در هـرييدانشجو. است10ر درس در
ا.ن فرصت، ملزم به تكرار آن استي مردود شود، در اوليالزام ن حال نمـراتيبا
رديه دروس اعم از قبوليكل ميو و در محاسبه نيانگي در كارنامه دانشجو ثبت

م . شوديمنظور
:تبصره

آن درس، اگــر دانــشجويي در يــك درس اختيــاري مــردود شــد، بــه جــاي
.تواند ازجدول دروس انتخابي در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب كند مي

 درس ناتمام
:23ماده

و كــارورزي، عمليــات كــارآموزي ، نمــره تمــرين دبيــري، مــوارد اســتثنايي در
و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب، تـوأم بـا پـروژه  صحرايي، كار در عرصه

و تأييد گروه آموزشـي مربـوط، ارائه مي شود، در صورتي كه   به تشخيص استاد
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. آيـد تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسرنباشد، ناتمام به شمار مـي 
.نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل شود

 اعالم نمرات
:24ماده

از10استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف  روز پس
.برگزاري امتحان آن درس، به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط ارائه دهد

:25ماده
اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانـشگاه موظـف اسـت نمـرات
و   دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمـسال

و رفع اشتباهات احتمالي، به آمـوزش پس از رسيدگي به اعتراضات دا نشجويان
.كل دانشگاه تسليم كند

:تبصره
.نمره پس از اعالم به آموزش كل دانشگاه تغييرناپذيراست

ن نمراتيانگيم
:26ماده

ن يـ در پا ميليمـسال تحـصيان هـر نيانگيـ، وين نمـرات دانـشجو در آن مــسال
پايانگيم نين كل نمرات او تا دريان آن و ميليان دوره تحـصيـپامسال نيانگيـ،

و و در كارنامه ميكل نمرات دانشجو، محاسبه . شودي ثبت
:1تبصره

ميبرا  هـر درس در نمـره آن درسين نمـرات، تعـداد واحـدهايانگي محاسبه
م و مجموع حاصل ضربيضرب  آنهـاي كه دانشجو برايها در تمام دروس شود

رد( نمره گرفته است  اخـذ شـدهيتعـداد كـل واحـدها بـر)يا قبوليياعم از
ميتقس . شوديم

:2تبصره
نيدوره تابستان نميليمسال تحصي، به عنوان  كـهينمرات دروس.ديآي به شمار

ميميدانشجودر دوره تابستان ن كل دانـشجو بـهيانگي گذراند، فقط در محاسبه



١٨

م  هم.ديآيشمار نيبه ازيمسالين نحو نمرات دانشجو، در 12 كه الزامـاً كمتـر
م نيواحد انتخاب و كـسر بـودن واحـدهاخارج از اراده او اسـت ز ماننـديـ كند،
ميدروس تابستان اويانگي در مـن كل ني شـود، ولـيمحاسبه مـسال جـزوي آن

شديحداكثر مدت مجاز تحص .ل دانشجو محسوب خواهد

 مشروطيسينام نو
:27ماده

هيانگيم نين نمرات دانشجو در كي نبايليمسال تحصيچ ازد در12متـر  باشـد،
نويرايغ نيسين صورت،نام .مسال بعد، به صورت مشروط خواهد بودي دانشجو در

:تبصره
و  بـهيهر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بـودن دانـشجورا هـر بـار بـه

ويصورت كتب بـا.ك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كنـدي اطالع دهد
ويا وين وصف، قصور در هشدار بـه ـ يـ از طـرف دانـشگاه ي اطالعـيا اظهـار ب

ا . مقررات نخواهد بودي در اجراين امر، مانعيدانشجو از
:28ماده

دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند، جـز در آخـرين نيمـسال
. واحد درسي در آن نيمسال را ندارد14تحصيلي حق انتخاب بيش از

 اخراج دانشجوي مشروط
:29ماده
و در صو رتي كه ميانگين نمـرات دانـشجو در دوره هـاي كارشناسـي

و4كارشناسي ارشد پيوسته در سه نيمسال متوالي يا   نيمسال متناوب
و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمـسال تحـصيلي، در دوره هاي كارداني

از باشد، درهرمرحله12اعم از متوالي يا متناوب، كمتر از  اي كـه باشـد،
.م مي شودادامه تحصيل محرو

:30ماده
و يا به هر دليل ديگر از ادامه تحصيل در دانشجويي كه به دليل مشروط شدن

 واحـد70دوره كارشناسي محروم يا منصرف مي شود، در صورتي كه حـداقل 



١٩

درسي را با نمره قبولي گذرانده باشد، مي تواند مدرك كارداني در همان رشـته 
. دريافت كند

:تبصره
و صرف نظر از وجود دوره كارداني صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو

مصوب در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه صادر كنندة مدرك كارداني صورت 
.مي گيرد

:31ماده
دلييدانشجو بـي كه به ل محـروميش ازحـد، از ادامـه تحـصيل مشروط شـدن

ل سـپرده اسـت،ي كه در دوران تحـصيا لغو تعهداتيشود، در صورت انجاميم
و در صـورتيل مجدد، در آزمـون سراسـري تحصيتواند برايم  شـركت كنـد

پذ.ل دهدي در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصيقبول ميدانشگاه  توانـد،يرنده
جدرا گذرانده استي را كه دانشجو در رشته قبلييواحدها د يـ با برنامـه رشـته

ويتطب اطبقق داده آيضوابط .رديا تمام آنها را بپذيين نامه بعضيين

آ پين نامه به دوره كارشناسييشمول  وستهي ارشد

:32ماده
پي دوره كارشناسيدانشجو يل تا سـقف واحـدهايوسته، در طول تحصي ارشد

ا) 140 تا 135(يقابل قبول دوره كارشناس آيتابع مقررات دريين و ن نامه است
پايدروس تخصص و ه مـصوب بـا عالمـت سـتاره ان نامـه كـه در برنامـي، پروژه
آ مشخص شده .وسته خواهد بودي ارشد ناپين نامه كارشناسيياند تابع
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77فصل فصل

و انصراف از تحصيل مرخصي تحصيلي
 مرخصي تحصيلي

:33ماده
و كارشناسي ناپيوسته حداكثر دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني

و در دوره كارشناسـي   نيمـسال متـوالي يـا2 پيوسـته بـراي براي يك نيمسال
.متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند

:تبصره
مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هـر دوره

.آيد به شمار مي
:34ماده

تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته پيش از شروع
دا  نشجو بـه اداره آمـوزش دانـشكده يـا دانـشگاه نام نويسي هر نيمسال، توسط

.تسليم شود
:تبصره

اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشـي ذيـربط پـيش از
اتمام مهلت نام نويسي، موافقت يا عـدم موافقـت بـا درخواسـت دانـشجو را بـه 

.صورت كتبي به وي ابالغ كند

 انصراف از تحصيل
:35ماده

 كسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل، انصراف از تحصيل به ترك تحصيل بدون
و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد شمار مي .آيد
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:تبصره 
مي كه دانشجو ترك تحصييدر موارد استثنا بايل خود را موجه د دالئـليداند،

پيآن را حداقل پايك ماه نيش از در.مـسال بـه دانـشگاه ارائـه دهـديان همان
نيد موجـه بـودن تـرك تحـصييصورت تأ مـسال جـزويل توسـط دانـشگاه، آن

ميلي تحصيمرخص .ديآي دانشجو به شمار
:36ماده
باي كه بخواهد از تحصييدانشجو رايل منصرف شود، د درخواست انصراف خـود

ين دانشجو مجاز است فقـط بـرايا.م كنديشخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسل
فاي ز تاريصلهك بار در ا  انـصراف خـود را پـسيخ درخواسـت، تقاضـايك ماه
وين مهلت، حكم انصراف از تحصيايپس از انقضا.رديبگ مـيل وي صادر شـود

.ل در آن دوره را ندارديدانشجو پس از آن، حق ادامه تحص
:1تبصره

كلي منصرف از تحصيدانشجو  كـه در دورانيه تعهـداتيـل موظـف اسـت بـه
.سپرده است، عمل كندليتحص

:2تبصره
و قبـولي منصرف از تحـصيل مجدد دانشجويتحص دريل موكـول بـه شـركت

. براساس ضوابط مربوط استيآزمون سراسر
و همسركاركنان دولتي بورسي همسر دانشجويلي تحصيمرخص ه

:37ماده
،يكـي كه به عنـوان همـسرييدانشجو ازيكـيا همـسريـ از كاركنـان دولـت
ميان بورسيدانشجو ميه، به عنوان همراه، به خارج از كشور اعزام  توانـدي شود،

و به تشخيبا ارائه حكم مأمور تأيت همسر و  دانـشگاه،ي آموزشـيد شـوراييص
م تاي در طول دوره تحصي استحقاقيزان مرخصيافزون بر استفاده از  سال4ل،

نيد .ند شودم بدون احتساب در سنوات بهرهيلي تحصيز از مرخصيگر
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99وو88فصل فصل 
و نه فصول مواد به)54تا38مواد(هشت و ضـوابط مربوط و شرائط ميهمـاني

هاي جديـدي توسـط وزارت محتـرم دانشجويان بوده است كه آئين نامه انتقال 
و فناوري  و در اين رابطه علوم، تحقيقات بـه دانـشگاهها ابـالغ گرديـده تـدوين

. درج شده است36تا30صفحاتردمتن كامل آئين نامه جديد. است
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 1010فصل فصل

تغيير رشته
:55ماده

و كارشناســي مي توانـد، بـا دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني
و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در  داشتن شرايط زير

و در همان دانشگاه تغيير رش :ته دهديك گروه آزمايشي
ز نظر مقررات آموزشي بالمـانع-1 ا  ادامه تحصيل متقاضي در رشته پيشين
.باشد

6 حداقل-2
3و حداكثر1

.واحدهاي دوره را گذرانده باشد2

 نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده-3
و رش .ته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشددر سهميه

 با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكـان گذرانـدن واحـدهاي درسـي-4
.مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد

:1تبصره
تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايـت

و اعالم موافقت دس .تگاه اجرايي ذيربط امكان پذير استكليه شرايط اين ماده

:2تبصره
بينـي هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خـاص پـيش تغيير رشته به رشته

.شده است، موكول به احراز شرايط مربوط است
:3تبصره

.تواند تغيير رشته دهد دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي، فقط يك بار مي
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:56ماده
ميليع تحصر رشته در مقاطييتغ غ.رديگي هم سطح، انجام ايدر ن صـورت،ير

پذييفقط از مقطع باالتر به مقطع پا .راستين تر، امكان
:57ماده

ن فرصتير رشته، دانشجو موظف است در اولييتغيدر صورت موافقت با تقاضا
و پس از ناميسينود ناميدر رشته جد ، دانـشجو حـق بازگـشت بـهيسينو كند

پ .ن را ندارديشيرشته
:تبصره

جديسياقدام نكـردن دانشجو به نام نو ن، بـه منزلـهيد در وقـت معـي در رشته
مييانصراف از تغ  تغيآير رشته به شمار و حق پاييد ويـر رشـته تـا يان دوره از

م .شوديسلب

:58ماده
پيدروس  رشـتهين گذرانده اسـت، در گـروه آموزشـيشي كه دانشجو در رشته
و فقط دروسيو معادل سازيد بررسيجد وي شده ميپذي از بهيرفته شود كه
جديص گروه آموزشيتشخ وييد، اشتراك محتواي، با دروس رشته  داشته باشـد

نينمره هر ازيك از آن دروس . كمتر نباشد12ز

:1تبصره
ميدروس پذ و نمرات آنها در محاسـبه ن كـليانگيـ رفته شده در كارنامه دانشجو ثبت
ش ول منظور پذي نمرات دروسيده، نمي كه ميرفته ،ينگايـ شود، بدون احتـساب در ن

ا. مانـديمـيدر كارنامه دانشجو باق م يـ در ين كـل واحـدهايانگيـن حـال، چنانچـه
ازيپذ نيـ باشد، جمعاً بـه عنـوان12رفته نشده او كمتر ي بـرايمـسال مـشروطيك

ميدانشجو در رشته جد . شوديد منظــور
:2تبصره

ص پذي كه تعداد واحدهايورتدر  باشـد كـهيرفته نشده دانشجو، در حـدي دروس
نيامكان گذراندن واحدها جدي مورد ازيد را در طول مدت مجـاز تحـصياز رشته ل،

نمييتغي سلب كند، با تقاضايو . شودير رشتـه او موافقت
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 تغيير رشته اضطراري
:59ادهم

گاه، در دوران تحـصيل، چنانچه دانشجو به تشخيص شوراي آموزشـي دانـش
و يا امكان دچار بيماري يا سانحه  اي شود كه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته

گيري از كارآيي حاصل از آن را طبق جداول نقـص عـضو از دسـت بدهـد، بهره
تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري متناسب با رشته خود در همان مي

د كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره گروه آزمايشي تغيير رشته ده 
)1باستثناي بند(55در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده. را دارد
. معاف خواهد بود57و ماده

:تبصره
و بيماري، توانايي ادامه تحـصيل در در مواردي كه دانشجو به دالئل نقص عضو

وط را نداشته باشد، كميسيون آموزشي هاي گروه آزمايشي مرب هيچ يك از رشته 
اي دانشگاه پس از بررسي كامل مسأله، نسبت به تغيير رشته دانشجو بـه رشـته 

.در گروه آزمايشي ديگر تصميم مي گيرد
:60ماده

و دامپزشكي دانشجويان دوره دكتري پزشكي عمومي، دندانپزشكي، داروسازي
د يا دوره  الئلي از تحـصيل در دوره مربـوط هاي كارشناسي ارشد پيوسته، كه به

اند، در صورتي كه حداقل واحدهاي معادل دوره كارداني يا كارشناسي منع شده 
و با احتساب واحدهايي كه  را گذرانده باشند، با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه

هـاي هاي گروه پزشكي يا يكـي از رشـته اند، مي توانند به يكي از رشته گذرانده
د  ر گروه ديگر، در مقاطع كارداني يا كارشناسي، تغيير رشته دهنـد مرتبط با آن

و پس از تطبيق واحدهاي گذرانده شـده، در رشـته جديـد، بـه ادامـه تحـصيل
.بپردازند

:تبصره
ا ييـتغي كه دانشگاه مبداء فاقد رشته متناسـب بـرايدر صورت نگونـهير رشـته
راي آموزشيان باشد، شورايدانشجو تغيـدا دانشگاه نظـر خـود ر رشـته ييـر بـر

ايـيقـات وفنـاوري وزارت علـوم، تحقيدانشجو، حسب مورد به معاونت آموزش
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و آموزش پزشكـيمعاونت آموزش  ، درمان مي وزارت بهداشت  كنـد، تـاي اعالم
جايدي از دانشگاههايكيدانشجو را در . كننديابيگر

:61ماده
باييتغيمتقاض مير رشته  هفته6دارك الزم، حداقلد درخواست خود را همراه

نيپ ل خـودي به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصيليمسال تحصيش ازشروع
.م كنديتسل

:62ماده
ا. بالمانع اسـتي به مقطع كاردانير رشته از مقطع كارشناسييتغ ن حـال يـ در
ي دوره كـاردانيل برمبنـايان حداكثر مـدت مجـاز تحـصينگونه دانشجويايبرا

و به پذ20هري ازا محاسبه نيرفته شده از دانشجو،ي واحد مـسال از طـوليك
ويتحص ميل .شودي كاسته
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 1111فصل فصل 
پذيرش واحدهاي درسي

:63ماده
و پذيرش دروسي كـه قبـول شـدگان آزمـون سراسـري قـبالً در معادل سازي

زيـر اند با رعايت شرايطي بـه شـرح دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده 
:مجاز است 

 دانشجو با توجه به سوابق تحـصيلي خـود مجـاز بـه شـركت در آزمـون-1
.ورودي رشته جديد باشد

و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات-2  دانشگاه پيشين
.و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي باشد

امه مـصوب شـوراي عـالي تحصيل دانشجو در دانشگاه پيشين مطابق برن-3
.برنامه ريزي باشد

 محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد بـه-4
و نمره هر يك از دروس از 12تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي داشته

.كمتر نباشد
:1تبصره

و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذيربط در دانشگاه  معادل سازي
.ده انجام مي شودپذيرن

:2تبصره
نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب

شد نمي .شود، ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد
:3تبصره

از20به ازاء هر  واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحـصيلي
ميحداكثر مدت مجاز تحصيل وي كا .شود سته
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 1212فصل فصل 
فراغت از تحصيل

:64ماده
كلييدانشجو ي، كارشناسـي كـارداني ازدوره هـايكـيي درسيه واحدهاي كه

و كارشناسيناپ ايپيوسته و براسـاس مقـررات ن يـ وسته را طبق برنامـه مـصوب
ميت گذرانده باشد، فارغ التحصين نامه با موفقييآ . شوديل آن دوره شناخته

:1تبصره
 دانـشجو توسـطين نمـره درسـي است كه آخريل، روزيخ فراغت از تحصيارت

ميا دانشگاه تحوياستاد به اداره آموزش دانشكده .شوديل

:2تبصره
دقيو رعا1با توجه به تبصره  ضرورت دارد، هـر دانـشگاه در هـر24ق مادهيت

تعيل دانـشجوي اعـالم فراغـت از تحـصي را بـرايمسال، زمان خاصين ون يـي ان
.مقدمات آن را فراهم سازد

:65ماده
پايانگيم بايان دوره تحصين كل نمرات دانشجو در  باشـد، تـا12د حداقليل،

. افت كنـديدريا كارشناسيي خود حسب مورد مدرك كاردانيليدر رشته تحص
ميدر صورت ازيانگي كه  كمتر باشد، چنانچه از نظـر طـول12ن نمرات دانشجو

م ندايل مانعيتحص تايشته باشد، رايي از درسـهاي واحد درس20 تواند حداكثر
در12كه با نمره كمتر از ني قبول شده است، در دوره(يلـيمـسال تحـصيك

آن)يدر دوره كارشناسـ(يليمـسال تحـصين2و)يكاردان و ، مجـدداً انتخـاب
م .ن كل خود را جبران كنديانگيدرس را تكراركرده، تا

ا پيات دروس تكـرارن صورت نمـريدر ن، در كارنامـهيشيـ افـزون بـر نمـرات
م و در محاسبه ميانگيدانشجو ثبت .ديآين كل نمرات او به شمار
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:1تبصره
دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كنــد يـا

، در علي رغم استفاده از آن نتواند كمبودميانگين كل نمرات خود را جبران كند 
و اخـراج صورتي كـه مقطـع تحـصيلي او كـارداني اسـت، از تحـصيل محـروم

و در صورتي كه در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد پيوسته باشد، مي شود
تر30براساس ماده  و تبصره آن مي تواند با اخذمدرك مقطع تحصيلـي پايين

.فارغ التحصيل شود

:2تبصره
و كارشناسي ارشد پيوسـته سـاير دانشجويان دوره دكتري عم ومي داروسازي

از رشته 12واحـد درسـي دوره را بـا حـداقل ميـانگين نمـرات 135ها كه بيش
و يا مايل به ادامه گذرانيده باشد در صورتي كه به دالئلي از تحصيل منع شوند،

تحصيل نباشند مي توانند حسب درخواست خودبا مدرك كارشناسي در رشـته 
ر .شته مربوط فارغ التحصيل شوندداروسازي يا
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و انتقالن نامهن نامه ييييآآ و انتقال جديد ميهماني جديد ميهماني
و كارشناسي و كارشناسيدانشجويان دوره هاي كارداني  دانشجويان دوره هاي كارداني

::مقدمهمقدمه
و انتقـال دانـشجويان بـه ويـژه و انتقـال دانـشجويان بـه ويـژه اين آئين نامه به منظور تسهيل در ميهماني اين آئين نامه به منظور تسهيل در ميهماني

دانشجويان دختر متقاضي به نزديك ترين دانشگاه محل زندگي خانواده تـدوين دانشجويان دختر متقاضي به نزديك ترين دانشگاه محل زندگي خانواده تـدوين 
..ده استده استشش

 تعاريف تعاريف--الفالف
))11مادهماده

 در مواردي كه دانشجو براي نيمسال تحصيلي مشخصي اقـدام بـه در مواردي كه دانشجو براي نيمسال تحصيلي مشخصي اقـدام بـه::ميهمانميهمان
نمايد به عنـوان دانـشجوي ميهمـان بـراي همـان نمايد به عنـوان دانـشجوي ميهمـان بـراي همـان مي مي تغيير محل تحصيل خود تغيير محل تحصيل خود

ش شنيمسال در دانشگاه مقصد ..اخته مي شوداخته مي شودنننيمسال در دانشگاه مقصد
و آمـوزش::ميهمان مبنا ميهمان مبنا و آمـوزش ميهمان بر اساس نمـره آزمـون سـازمان سـنجش  ميهمان بر اساس نمـره آزمـون سـازمان سـنجش

 كشوركشور
 دانشجو كليه واحدهاي خود را به صورت ميهمان مي گذراند دانشجو كليه واحدهاي خود را به صورت ميهمان مي گذراند::همان دائم همان دائم ميمي

و در و درو در پايان هر نيمسال تحصيلي ريز نمـرات وي بـه دانـشگاه مبـدأ ارسـال و در پايان هر نيمسال تحصيلي ريز نمـرات وي بـه دانـشگاه مبـدأ ارسـال
..پايان تحصيالت مدرك ايشان توسط دانشگاه مبدأ صادر مي گرددپايان تحصيالت مدرك ايشان توسط دانشگاه مبدأ صادر مي گردد

 تغيير محل تحصيل دانشجو از يـك دانـشگاه بـه دانـشگاه ديگـر در تغيير محل تحصيل دانشجو از يـك دانـشگاه بـه دانـشگاه ديگـر در::انتقالانتقال
و همان مقطع تحصيلي استهمانهمان و همان مقطع تحصيلي است رشته، همان دوره .. رشته، همان دوره

و مؤسسه آموزش عالي دولتي::دانشگاهدانشگاه و مؤسسه آموزش عالي دولتي دانشگاه  دانشگاه
و مؤسسه آموزش عالي غير دولتي::مؤسسهمؤسسه و مؤسسه آموزش عالي غير دولتي دانشگاه  غير انتفاعيغير انتفاعي–– دانشگاه
و واحدهاي دانشگاه پيام نور::پيام نورپيام نور و واحدهاي دانشگاه پيام نور مراكز  مراكز

و مؤسـسات كـه بـر اسـاس فراوانـي تقاضـاي::گروهگروه و مؤسـسات كـه بـر اسـاس فراوانـي تقاضـاي تعـدادي از دانـشگاهها  تعـدادي از دانـشگاهها
ا و اميهماني و ..نتقال دانشجويان در يك رديف قرار گرفته اندنتقال دانشجويان در يك رديف قرار گرفته اندميهماني
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و مؤسسات به هشت گروه تقسيم بندي))22مادهماده و مؤسسات به هشت گروه تقسيم بندي در اين آئين نامه دانشگاهها  در اين آئين نامه دانشگاهها
توضيح اينكه اين دسته بندي صرفاً بر اساس فراواني تقاضاي ميهماني توضيح اينكه اين دسته بندي صرفاً بر اساس فراواني تقاضاي ميهماني . . شده اند شده اند

ا او و نشان دهنده اولويت يا برتري دانشگاهها نمي باشدننو و نشان دهنده اولويت يا برتري دانشگاهها نمي باشدتقال دانشجويان بوده ..تقال دانشجويان بوده
 گروه بندي در دانشگاه پيام نور بر اسـاس نـواحي يـك تـا پـنج آن گروه بندي در دانشگاه پيام نور بر اسـاس نـواحي يـك تـا پـنج آن::صرهصرهتبتب

..دانشگاه مي باشددانشگاه مي باشد
 ميهمان شدن ميهمان شدن--بب

در صورتي كه محل سكونت دائمي خانواده دانـشجو در صورتي كه محل سكونت دائمي خانواده دانـشجو::ميهمان مبنا ميهمان مبنا))33مادهماده
در نزديكترين محل به دانشگاه مقصد باشد، دانـشجو مـي توانـد پـس از اعـالم در نزديكترين محل به دانشگاه مقصد باشد، دانـشجو مـي توانـد پـس از اعـالم 

و آمـوزش  و آمـوزش قبولي از طرف سـازمان سـنجش د قبولي از طرف سـازمان سـنجش و يـا در حـين تحـصيل د كـشور و يـا در حـين تحـصيل رركـشور
::زير ميهمان مبنا شودزير ميهمان مبنا شود دانشگاه مبدأ با احراز شرطدانشگاه مبدأ با احراز شرط

،،%%8585 كــسب حــداقل كــسب حــداقل66 تــا تــا22بــراي هــر يــك از دانــشگاههاي گــروه هــاي بــراي هــر يــك از دانــشگاههاي گــروه هــاي
 كـسب حـداقل كـسب حـداقل88و دانشگاههاي گـروهو دانشگاههاي گـروه % % 9090 كسب حداقل كسب حداقل77دانشگاههاي گروه دانشگاههاي گروه

اه اه نمره آزمون سراسري آخرين فرد پذيرفته شده در همان رشته در دانشگ نمره آزمون سراسري آخرين فرد پذيرفته شده در همان رشته در دانشگ % % 9595
و فناوري ، تحقيقات و يا نظر كميته منتخب وزير علوم و فناوريمقصد، ، تحقيقات و يا نظر كميته منتخب وزير علوم ..مقصد،

آ::تبصرهتبصره و آ ايـن مـاده توسـط سـازمان سـنجش و وزش كـشور بـر اسـاس وزش كـشور بـر اسـاس مـ مـ ايـن مـاده توسـط سـازمان سـنجش
و داوطلب بايـد مـستقيماً بـا آن سـازمان مكاتبـه  و داوطلب بايـد مـستقيماً بـا آن سـازمان مكاتبـه دستورالعمل آن سازمان اجرا دستورالعمل آن سازمان اجرا

..نمايدنمايد
در::ميهمانميهمان))44مادهماده در صورتي كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي را

گذرانـده باشـد، مـي توانـد13شگاه يا مؤسسه مبدأ با ميانگين كل حـداقل دان
. تقاضاي ميهمان شدن نمايد

دو:1تبصره و  مدت ميهماني مي تواند تا سه نيمسال براي كارشناسي پيوسته
و كارشناسي ناپيوسته ادامه يابد از. نيمسال تحصيلي براي مقاطع كارداني پـس

و يا با احراز شرايط مندرج در ايـن آن دانشجو بايد يا به دانش  گاه مبدأ باز گردد
و يا به دانشگاه مقصد منتقل گرددئآ . ين نامه تبديل به ميهمان دائم شده

و واحدهاي:2تبصره  دانشجويان دانشگاه پيام نور براي ميهمان شدن در مراكز
. آن دانشگاه، نياز به كسب حداقل ميانگين را ندارند
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و يا سـاير گـروه هـا، بـدون ميهمان:3تبصره   شدن در دانشگاه هاي هم گروه
و يا نظر كميتـه و مقصد لحاظ گروه بندي، به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدأ

و فناوري امكان پذير است . منتخب وزير علوم، تحقيقات
در:4تبصره  ميهمان شدن دانشجويان موسسات، بدون شرط گروه بندي، فقط

.تموسسات امكانپذير اس
 در صورتي كه سكونت دائمي خانواده دانشجو در نزديك ترين محـل:5تبصره

 به دانشگاه مقصد باشد، دانشگاه ها بايد در صورت احراز يكي از اين شرايط زيـر
: با ميهمان شدن وي موافقت نمايندنيز

در صـورتي كـه محـل) در زمـان دانـشجويي( ازدواج دانشجوي دختـر-5-1
 دانشجو، قبل از ازدواج، در نزديك ترين محـل بـه دانـشگاه اشتغال دائم همسر 

.مقصد باشد
كه-5-2  فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجويي به طوري

. وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود
 بيماري خاص دانشجو به تأييد مراجع ذيصالح-5-3
دا-5-4 . نشجو كه در زمان دانشجويي صورت گرفته باشد معلوليت موثر

ين بـاالتر از انشجوي ميهمان در صورت كـسب ميـانگد:ميهمان دائم)5ماده
 در دو نيمسال متوالي در دانشگاه مقصد، مي تواند با موافقت دانشگاه هـاي 13

و يا راي كميسيون بررسي موارد خاص ميهمان دائم شود و مقصد . مبدأ
صو:تبصره  دانشجو در هـر نيمـسال بـه رت ميهماني دائم، نيازي به مراجعه در
و صرفاً در پايان هر نيمسال، كارنامه دانشجو به دانشگاه دانشگاه مبدأ نمي باشد

و در پايان تحصيل، مدرك توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد .مبدأ ارسال

ت)6ماده و انتخاب واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان، چه به صـورت كـدرس
و طبق شرايط  چه به صورت نيمسال تحصيلي كامل، بايد با تأييد دانشگاه مبدأ

. دانشگاه مقصد باشد
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 دانـشجويان دوره روزانـه دانـشگاه هـا در دوران ميهمـاني، ملـزم بـه:1تبصره 
. مطابق تعرفه دانشجويان نوبت دوم مي باشندپرداخت شهريه ثابت

و دان:2تبصره شجويان نوبـت دوم دانـشگاه هـا در طـول دانشجويان مؤسسات
و كـل دوره ميهماني، ملزم به پرداخت شهريه ثابت  به موسسه يا دانشگاه مبـدأ

و متغير به موسسه يا دانشگاه مقصد مي باشند . شهريه ثابت

در)7ماده  واحدهايي را كه دانشجوي ميهمان در يك دانشگاه مي گذراند عيناً
و نمرات آنهـا در محاسـبات ميـانگين كارنامه او در دانشگاه مبد أ ثبت مي شود

و ميانگين كل او منظور خواهد شد . نيمسال

 مدرك فراغت از تحصيل دانـشجوي ميهمـان، در هـر صـورت توسـط)8ماده
. مي شود صادر دانشگاه مبدأ

 سقف پذيرش دانشجوي ميهمان در هر نيمسال تحـصيلي بـراي كليـه)9ماده
ه تعـداد%6،25 تـا2و براي گـروه هـاي%8،20و7اي دانشگاه هاي گروه

.پذيرش كل دانشجويان ورودي همان سال تحصيلي مي باشد
م:تبصره تحصيلي، سسات در هر سالؤ سقف پذيرش دانشجويان ميهمان براي

. تعداد پذيرش كل دانـشجويان ورودي همـان سـال تحـصيلي مـي باشـد% 15
مفـاد بـا درخواست ميهماني دانـشجو سسات مبدأ موظفند در صورت تطبيقؤم

. اين آيين نامه، تا سقف فوق الذكر با تقاضاها موافقت نمايند

 انتقال-ج
از)10ماده  انتقال دانشجو به دانشگاه ديگر، مـشروط بـه كـسب معـدل بـاالتر

و همـان رشـته در دانـشگاه ميانگين معدل دانشجويان ورودي هاي همان سال
 نيمسال متوالي ميهمـاني بـراي مقطـع كارشناسـي مقصد، در مدت حداقل سه 
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و  و دو نيمـسال متـوالي بـراي مقـاطع كـارداني كارشناسـي ناپيوسـته پيوسته
.باشد مي

و يا ساير گروه ها، بدون لحاظ گـروه:1تبصره  انتقال به دانشگاه هاي هم گروه
وزمو بندي به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدأ و يا نظر كميته منتخب ير قصد
و فناوري امكانپذير است . علوم، تحقيقات

 انتقال دانشجويان دانـشگاه پيـام نـور بـر اسـاس نـواحي پـنج گانـه:2تبصره
و پايين تر بالمانع است مي و انتقال از ناحيه باالتر به ناحيه هم تراز .باشد

 دوره انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه ها، از دانشگاه پيام نور بـه)11ماده
م و از و شبانه دانشگاه ها سسات به دانشگاه هـا ممنـوع مـي باشـدؤهاي روزانه

م  سسات با رعايت مفاد اين آيينؤولي انتقال به عكس يا از دانشگاه پيام نور به
. نامه بالمانع است

 شيوه اجرا-د
و يا ميهماني بايد درخواست خود را با ذكـر)12ماده  دانشجوي متقاضي انتقال

و آبان ماه هر سـال مورد در ارديبهشت ماه هر سال براي نيمسال اول تحصيلي
همچنين. براي نيمسال دوم تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسليم نمايد

و تبـصره آن اقـدام3دانشجوي متقاضي ميهمان مبنا بر اساس ماده   آيين نامه
.مي نمايد

ا)13ماده ساس مفاد اين آيـين نامـه، درخواسـت دانشگاه مبدأ موظف است بر
و در صورت داشتن شرايط دانشجو را برر در نيمه اول خرداد ماه براي سي نموده

ر  و نيمه اول آذر ماه براي نيمـسال دوم ريـز نمـرات دانـشجو ا بـه نيمسال اول
 شـهريور10دانشگاه مقصد مكلف است حداكثر تـا. مقصد ارسال نمايد دانشگاه

و تا ماه براي نيمسال  دي ماه براي نيمسال دوم نتيجـه را بـه دانـشگاه15اول
و دانشجو اعالم نمايد . مبدأ
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ع:1تبصره  ت با درخواست دانشجو از طـرف دانـشگاه هـايقدم مواف در صورت
و يا مقصد الزم است دانشگاه يا موسسه، داليل عدم موافقت با درخواسـت مبدأ

.دانشجو را به وي اعالم نمايد
را:3تبصره در صورتي كه دانشجو خود را واجد شرابط بداند، مدارك مربوطـه

به كميسيون بررسي موارد خاص استاني جهت رسـيدگي ارائـه مـي نمايـد، در 
صورت عدم موافقت كميسيون مذكور، دانشجو مي تواند مدارك مربوطـه را بـه 
 كميسيون مركزي بررسي موارد خاص، جهت رسيدگي نهايي ارائه نمايد، در هر 
و مركز، بنا به مورد براي كليـه حال آراي كميسيون بررسي موارد خاص استان

م و و دانشجوي متقاضي الزم االجرا مي باشدؤدانشگاه ها .سسات

كه)14ماده  در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبدأ
و پذيرفتن،و يا باالتر است12نمرات آنها واحـدهاي بـا نمـره پذيرفته مي شود

.، بر عهده دانشگاه مقصد مي باشد12كمتر از 
و يـا مقـصد( تمام نمرات درسي دانشجو:تبصره از) چه در دانشگاه مبـدأ اعـم

د انـشجو  و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي، عيناً در كارنامـه و يا ردي قبولي
و نمــرات دروس پذيرفتــه ب شــده در محاســبه ميــانگين كــل او محــسوثبــت

.شود مي

 مدرك فراغت از تحصيل دانـشجوي انتقـالي توسـط دانـشگاه مقـصد)15ماده
.صادر مي شود

 انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطـع تحـصيلي فقـط)16ماده
. يك بار مجاز است

و بـار در تمامي موا)17ماده و انتقـال د ميهماني مبنا، ميهماني، ميهماني دائم
. مي باشددانشجويان دختراولويت با شرايط مساوي
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 نظارت بر اجراي آئين نامه-ه
و انتقالي دانش)18ماده جوياني كه مـشمول يكـي از بنـدهاي بررسي ميهماني

جلسات كميسيون بررسي مـوارد به طرح در مي باشند، احتياجي ين آئين نامها
و يا شوراي انتقال  ها خاص و ايجاد تـسهيل در امـ دانشگاه ر انتقـال يـا نداشته

م و سسات الزمؤميهماني بر اساس بندهاي اين آئين نامه، براي كليه دانشگاه ها
و حـسن اجـراي. االجرا مي باشد   ايـن آئـين نامـه درهـر مسئوليت نظارت

م بهؤدانشگاه، م عهده رئيس سسه يا پيام نور سسه يا رئيس پيامؤ آن دانشگاه،
. نور آن استان مي باشد

به عهده معاونت دانشجويي اين آئين نامه عالي بر اجراينظارت)19ماده
م. مي باشد وزارت و سسات موظفند در شروع هر نيمسال اسـامي،ؤدانشگاه ها

و انتقالي را به همراه دليل موافقـت بـه  و دوره دانشجويان ميهمان رشته، مقطع
بـ) اداره كل امور دانشجويان داخل( معاونت دانشجويي وزارت  ا جهـت تطبيـق
. مفاد آئين نامه اعالم نمايند

 هر گونه تخلف از آئين نامـه يـا عـدم اجـراي مفـاد آن تخلـف اداري)20ماده
و وفق مقررات اقدام مي شود .محسوب شده

و20اين آئين نامه در  به تـصويب وزيـر 10/7/1389 تبصره در تاريخ16 ماده
و از مهر ماه سال و فناوري رسيد  به مدت دو سـال الزم 1389علوم، تحقيقات

و بخشنامه هاي مغاير با اين آئـين نامـه كـان لـم. االجراست كليه آئين نامه ها
.يكن تلقي مي گردند
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 دوره شبانه دانشگاه دوره شبانه دانشگاهييآموزشآموزش آئين نامه آئين نامه 
هايمقررات آموزش  شبانهي دوره

ــيآ ــه آموزشــي ــا دورهين نام ــشگاهيه ــارداني شــبانه دان ــاطع ك وي در مق
عي ناپيو كارشناس وستهيپيكارشناس نيناً مشابه مـواد آئـيوسته در اكثر موارد

. روزانه استيها دورهينامه آموزش
ا هايهان بخش فقط به موارد اختالف مقـررات دورهيلذا در ي شبانه با دوره

م بايها ان دورهيدانشجو. شوديروزانه بسنده آي شبانه و مقرراتييد ابتدا ن نامه
ميها دوره ا روزانه را و سپس به مطالعه .ن بخش بپردازنديطالعه

 ثبت نام
نيسيبه هنگام نام نو ه به دو صـورتي پرداخت شهريليمسال تحصي در هر

و متغ يط ثبـت نـام بـراير شـراي مصوب، افـزون بـر سـايهار برابر تعرفهيثابت
. استي شبانه الزاميها ان دورهيدانشجو

ليو طول مدت تحصي درسيواحدها
تأي دانشجوي انتخابيد واحدها تعدا د استاد راهنمـا در هـريي دوره شبانه با

. واحد است10 حداقليليمسال تحصين
نيدر آخر 10ت شـرط انتخـاب حـداقليـ، دانشجو از رعايليمسال تحصين

.واحد معاف است
نيدريياگر دانشجو ميك  باشد با نظـر17ن كل نمراتش حداقليانگيمسال

م ن توانديدانشگاه تايدر در. انتخـاب كنـدي واحد درسـ24 مسال بعد حداكثر
مانـده داشـتهي واحـد باق24ل حداكثري فراغت ازتحصي كه دانشجو برايموارد

مييباشد در صورت تأ  نيمانده را در آخـري باقي واحدهاي تواند تماميد دانشگاه
. انتخاب كنديليمسال تحصين

و كارشناسـي ناپيوسـته حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هـاي كـاردا ني
و در دوره كارشناسي پيوسته شبانه5/3شبانه  كه. سال است7 سال در صورتي

دانشجو نتواند واحدهاي دوره را برحسب مورد در حداكثر مدت مجـاز تحـصيل 
.با موفقيت بگذراند، از دانشگاه مربوطه اخراج مي شود
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و  غياب حضور

بهردر صورتي كه غيبت دانشجو در ازدرس 16 يش
او ولي غيبت باشد،3

در اين حال رعايت حد نصاب. موجه تشخيص داده شود، درس حذف مي شود
 واحد الزامي نيست، ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزء 10

.سنوات تحصيلي دانشجو محسوب خواهد شد

و اضافه  حذف
صيلي در مهلتي كمتر از دو هفته پس از دانشجو مي تواند در هر نيمسال تح

و براي دو درس ديگر ثبـت نـام  شروع نيمسال، حداكثر دو درس خود را حذف
كند مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد نصاب مقـرر كمتـر يـا 

.بيشتر نشود
 هفته به پايان نيمسال تحصيلي فقـط يكـي از دروس5دانشجو مي تواند تا

ر :ا با تأييد گروه آموزشي مربوطه حذف كند مشروط بر اينكه نظري خود
16 غيبت دانشجو در آن درس بيش از اوالً

.مجموع ساعات آن درس نباشد3

. واحد كمتر نشود10 تعداد واحدهاي باقيمانده وي از ثانياً
و اضـافه بخـشي يـا تمـام به دانـشجوي دوره شـبانه كـه در مهلـت حـذف

حدهاي انتخابي خود را با توجه به مقررات مربوطه حـذف كنـد فقـط شـهريه وا
و درصورت حذف واحدها پس از  متغير واحدهاي حذف شده مسترد خواهد شد

و اضافه، شهريه متغير نيز مسترد نمي شود .مهلت حذف

 ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو
و هر نيمسالي كه دانشجو به دليل موجه ) مورد تائيد دانشگاه(دوره تابستاني

لـذا. واحد انتخاب كرده باشد نيمسال تحصيلي محسوب نمـي شـود10كمتر از
پايانگيــمنمــرات دروس آنهــا فقــط در محاســبه  ان دوره يــن كــل دانــشجو در

نيهيبد. شودي، منظورميليتحص  مـذكور جـزء حـداكثر مـدتيمـسالهاي است
. دانشجو به شمار خواهد آمديليمجاز تحص
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يليصتحيمرخص
ميدانشجو هري دوره شبانه يو كارشناسي كاردانيهاك از دورهي تواند در

نيوسته حداكثر برايناپ و در دوره كارشناسي دو 4يوسته حداكثر برايپيمسال
. استفاده كنديلي تحصيا متناوب از مرخصييمسال متوالين

ن ميلي تحصي كه از مرخصيمساليدانشجو در اي استفاده سـت كند موظـف
نيشهر  جزء حداكثر مدت مجازيلي تحصيمدت مرخص. مسال را بپردازديه ثابت
ميليتحص .ديآي دانشجو در هر دوره به شمار

 انتقال
مييي انتقال، جابه جا  شـبانه بـه دورهيهـا همان شـدن دانـشجو از دورهيا

ن ست، امـا انتقـال دانـشجو از دوره روزانـه بـه دوره شـبانه حـسبيروزانه مجاز
و مقصد بالمانع استي دانشجو وتوافق دانشگاههايقاضات . مبداء

ي درسيرش واحدهايپذ
پذيمعادل ساز ازيپـي كه قبول شدگان آزمون سراسـريرفتن دروسيو ش

ديين در مؤسسات آموزش عاليا ت يـ انـد بـا رعا گذرانـدهيليگر مقاطع تحصيا
آيشرا آين شرايا(ن نامه مربوطه مجاز استييط مندرج در ن نامه دورهييط در

از20 شبانه به ازاء هـريها ان دورهيدر مورد دانشجو ). روزانه آمده است  واحـد
نيرفته شده دانشجو،يدروس پذ وي از حداكثر مجاز تحصيليمسال تحصيك يل
م . شوديكاسته
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 )))) پيوست پيوست ((((
معادل سازي دروس عمومي وتربيتي دانشجويان وفارغ التحصيالن

بامراكزت شوراي عالي 288مصوبه جلسه دروس دانشگاهي ربيت معلم
13/9/73برنامه ريزي مورخ

و پذيرش واحدهاي درسي عمومي وتربيتي دانـشجويان درموردمعادل سازي
و تربيت معلم كه ازطريق آزمون سراسري دردانشگاهها وفارغ التحصيالن مراكز 

د موسسات آموزش عالي پذيرفته مـي شـوند بـا ديگر انـشگاهي، نظربـه دروس
:اينكه
. تغييراتي درمجموعه دروس عمومي دانشگاهها ايجاد شده است-
 برخــي ازعنــاوين ومحتــواي دروس عمــومي وتربيتــي مراكزتربيــت معلــم-

.باعناوين ومحتواي اين دروس دردانشگاههايكسان شده است
 به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش اصالحيه اي بـه شـرح ذيـل درمـصوبه

ودرجلسه شوراي عالي برنامه ريزي به عمل آمد 24/10/1368مورخ182 جلسه
. به تصويب رسيد13/9/1373 مورخ288

ي دانشگاهيت معلم بادروس عمومي مراكزتربي دروس عموميجدول معادل ساز
ف
حد دروس عمومي دانشگاهيردي
 دروس عمومي مراكزتربيت معلموا

1
2
3
4
5
6
7
8

)1(معارف اسالمي

)2(اسالمي معارف

 فارسي

 اخالق وتربيت اسالمي

 تاريخ اسالم

انقالب اسالمي وريشه هاي آن

 متون اسالمي

)2(و)1(تربيت بدني

2
2
3
2
3
2
2
2

)1(ياجهان بيني اسالمي)1(معارف اسالمي

)2(ياجهان بيني اسالمي)2(معارف اسالمي

)2(و)1(ادبيات فارسي وآئين نگارش يافارسي

 تربيت اسالمييااخالق اسالمي

 تاريخ تحليلي اسالم

 انقالب اسالمي وريشه هاي آن

 آشنائي باقرآن ومتون اسالمي

)2(و)1(تربيت بدني ياتربيت بدني



٤١

:يتي دروس ترب-ب 
ت معلـم كـهيالن مراكـــــزتربيفارغ التحـصايانيآن دسته ازدانشجــو

هادر دانشگاههايدرآزمون ورود مرفيپذيريدبيرشته  شـوند اگـردروسيته
گيفنون تدرو، روشهايتي تربيروانشناس تيم وتربي، تعليريس، سنجش واندازه

مدياسالم ي كـودكي، روانـشناسيآموزشـ مواد كاربردودي، توليت آموزشيري،
وويونوجوان راويفنون راهنمائ اصول بايترب درمراكز مشاوره تيموفقت معلم

ا تواننـد درايگذرانده انـد، مـ ين دروس شـركت كننـد كـه درابتـدا يـ متحـان
 مربـوط برگـزاريموسـسه آمـوزش عـالايـ، توسط دانشگاهيليمسال تحصيهرن
ا دانـشگاهيچنانچه طبق ضوابط امتحـان.شوديم ن دروس قبـوليـ درامتحـان

ا شوند، از ميگذراندن . شوندين دورس دردانشگاه معاف
دبي دروس تمر-ج :يرين

ت معلـم كـه دوره يـ ترب الن مراكـزيفـارغ التحـصايانيدانشجو آن دسته از
ت يـ موفقت معلـم بـا يـ ترب مراكـزدرراين معلمـيتمرايي، كارآموزيكارورز

دبيدرس تمر واحد4گذرانده اند ازگذراندن يتـيمجموعـه دورس تربازيريـن
. معاف هستنديموسسات آموزش عالو دردانشگاههايريدبيرشته ها

: ساير موارد-د
، تعـداد واحـدهاي عمـومي وتربيتـي دانـشگاهي مـالك درمع-1 ادل سازي

و نمره درس گذرانده شـده عينـاً دركارنامـه دانـشجو  ثبـت محاسبه خواهد بود
.شود مي

هر-2 درسي پذيرفته شده يـك نيمـسال تحـصيلي ازمـدت واحد14 به ازاء
تحصيل اين قبيل دانشجويان كاسته مي شود ولي نمرات آنها درمحاسـبه مجاز

.شد ملحوظ نخواهد يانگين كل دانشجوم
و ديگرموسـسات آمـوزش عـالي-3  اجراي اين مـصوبه ازطـرف دانـشگاهها

درمورد هردانشجو موكول به دريافت رونوشت تائيد شـده از كارنامـه تحـصيلي
.دانشجو است كه ازطرف مراكزتربيت معلم رسماً صادرمي شود
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 ثـارگريوا ان شـاهدي دانـشجويالت آموزشيتسهن نامهيآئ
ري عالي شورا16/7/74 مورخ 304مصوب جلسه يزيـ برنامـه

آئيضم ي وكارشناسـي كـارداني دوره هـاين نامه آموزشـيمه
)101هينشر( 1369 ماه مصوب اسفند

في تعر-1
واي واژه ها آئيثارگردراي شاهد زين ميرتعرين نامه به شرح : شونديف

شهو به فرزنده شاهد واژ-الف اسيزوجه درصد70جانبازوريد، مفقوداالثر،
م باالترو .شودياطالق

ا-ب زي ازمصاديكيبه ثارگريواژه ميق : شوديرگفته
ا- . كه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه داشته باشدي رزمنده
. درصدنقص عضوداشته باشد25 كه حداقلي جانباز-
ا- .ل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد كه حداقي آزاده

:3 به مادهي تبصره الحاق-2
تعي جانبازيبه دانشجو ن شـده يـي كه به علت ادامه درمان نتوانـددرمهلت

ميبرا ي پزشـكينكه گواهيمشروط برا( شودي ثبت نام مراجعه كند اجازه داده
ه دانـشگا پزشـك معتمـدايـويون پزشـكيسيدكمي ارائه دهدكه به تائيمعتبر

.كه تازمان حذف واضافه انتخاب واحدكند) ده باشديرس
:11 به مادهي تبصره الحاق-3

مياو ان شاهديدانشجو انتخاب واحد10مسال حداقلي تواننددرهرنيثارگر
.كنند

:11 به مادهي تبصره الحاق-4
بايثارگرياو شاهديدانشجو لي فـارغ التحـصيدرسـ واحد8گذراندن كه

ميرت شود، درصويم نيانگي كه اوين نمـرات  باشـد،15حـداقل مـسال گذشـته
دريم .انتخاب كند واحد8 حداكثريدوره تابستان تواند
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:14 به مادهي تبصره الحاق-5
دليثارگريايدانشجو صـدماتازي ناشـيل انجام معالجـات پزشـكي كه به

و   ادروس گرفتـه شـده شـركتيـ درسياجلسات امتحانيجنگ نتواند درجلسه
كميكند، باتائ پزشـك معتمـد دانـشگاه،ايـيون پزشـكيسيـد مـدارك توسـط

ا توانديم  كه ازطرف گـروه آموزشـي ذيـربط تعيـين مـي شـوديطبق برنامه
 درغير. تا پايان نيمسال بعدي درامتحان آن درس يا دروس شركت كند حداكثر

.اين صــــورت درس يا دروس مذكورحذف مي شود
م-6 :16اده تبصره الحاقي به

تشخيص موجه يا غيرموجه بودن غيبت دانشجويان شاهد وايثارگر دركالس
و ايثـارگر  و يا در جلسه امتحان با ستاد اموردانـشجويان شـاهد دانـشگاه درس

.است
:17 تبصره الحاقي به ماده-7

و ايثارگر، مي تواند دودرس نظري خـود را تـا پـنج هفتـه دانشجوي شاهد
ال تحصيلي حذف كند، مـشروط براينكـه تعـداد واحـدهاي مانده به پايان نيمس 

. واحدكمترنشود10باقي مانده او از
:19 تبصره الحاقي به ماده-8

 براي دانشجويان-تشخيص قادر نبودن به ادامه تحصيل درنيمسال موردنظر
و ايثارگر و ايثارگر شاهد .دانشگاه است با ستاد امور دانشجويان شاهد

:23مادهبه تبصره الحاقي-9
به) ميان ترم وپايان ترم( مدت زمان امتحان براي دانشجويان جانباز، باتوجه

وضعيت جسماني آنها بنابـه تـشخيص كميـسيون پزشـكي يـا پزشـك معتمـد 
و ايثارگر دانشگاه، حداكثر دانشگاه وتائيد   برابـر2تا ستاد امور دانشجويان شاهد

. مدت زمان معمول آن قابل افزايش است
:26 تبصره الحاقي به ماده-10

نمرات مردودي سه درس دانشجويان شاغل بـه تحـصيل جانبازبـا حـداقل
و زوجه جانبار% 35 درميـانگين) بـه بعـد67وروديهـاي( به بـاال%50جانبازي

نمرات آنان به شمار نمي آيد، مشروط براينكه نمـرات هريـك از دروس مزبـور 
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و شـركت در امتحانهـاي آن كمتـراز آنها در اولين فرصت ممك پس از اخذ  12ن
.نباشد

باشـد، بـازاي%35براي دانشجويان جانبازي كه درصد جانبازي آنان بيش از
اضافه جانبازي، يك درس به سه درس فوق افزوده مي شود ودر هرحال%10هر

.تعداد دروس حذف شده نبايد ازپنج درس تجاوزكند
:65 تبصره الحاقي به ماده-11

و ايثارگر مي توانند دروس مزبور را با رعايت سايرشـرايط دانشجويا ن شاهد
.در دو نيمسال تكراركنند

:33 تبصره الحاقي به ماده-12
و مـدت درصورتي كه مرخصي براي درمان صـدمات ناشـي ازجنـگ باشـد

درمان بيش ازيك ماه ادامه يابدومد ارك مربوط مورد تائيدكميسيون پزشكي يا 
اه باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو به شمار پزشك معتمد دانشگ 

.نمي آيد
:46 به مادهي تبصره الحاق-13

واي دانشجويبرا ثارگر، نمرات دروس گذرانده شده كـه دردانـشگاهيان شاهد
ميپذ مقصد نميانگيرفته نشده است، در . شودين كل اومحاسبه

:55 به مادهي تبصره الحاق-14
شي دانشجويبرا تيـ كفايدرسـ واحـد14ثارگر، گذراندن حداقلياو اهدان

. كنديم
:56 به مادهي تبصره الحاق-15

ي آموزشـي توانند درصـورت موافقـت شـورايم ثارگرياو ان شاهديدانشجو
پا، ازمقطع باالتريرتبه نسبط احرازيدانشگاه فارغ ازشرا ترييبه مقطع رييـتغن

.رشته دهند
آئيا-16 درين ي عـالي شـورا16/7/74 مـورخ 304 بنددرجلسه شماره16ن نامه

ر رسي به تصويزيبرنامه ويم لغوريب آن تمام مقررات مغايد وباتصويب از شود
.ب الزم االجرا استيخ تصويتار
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و انتقال دانشجويآئ  مصوب گاههاي كشوردردانشان شاهدين نامه نقل
4/11/75

:مقدمه

) مدظلـه العـالي( مقـام معظم رهبري5/8/75 در راستاي فرمايشات مورخ
مبني بربهبـــود بخشيدن به برنامه هاي آموزشي وفرهنگي فرزندان وهمـسران

و با عنايت به مصوبه مـورخ   شـوراي طـرح13/7/74معزز شاهد با اولويت خاص
و همـسران دانـشجوي وبرنامه درخصوص تدوين آئين نامه نقل وانتقال فرزندان

، شاهد اين آئين نامه كه  پس ازتائيد سـتادهاي مركـزي شـاهد وزارتـين علـوم
، درمان وآموزش پزشـكي وتـصويب سـتادبرنامه-تحقيقات وفناوري   بهداشت

 برنامـه امـورو به تصويب نهـائي شـوراي طـرح4/11/75ريزي درجلسه مورخ
در76-77 شاهد رسيد از نيمسال اول سال تحـصيلي معزز فرهنگي فرزندان
. كشورقابل اجراستكليه دانشگاههاي

و همسران معزز شاهد همانند ساير دانـشجويان الزم به ذكر است كه فرزندان
و   كشور از مزاياي آئين نامه هاي جاري نقل وانتقـال وزارتـين علـوم، تحقيقـات

و و فناوري ل ضرورتش پزشكي برخوردارند، ليكن به دلي آموز بهداشت، درمان
و يا فرزندان اناث حفظ انسجام وتجمع خانواده هائي كه درآنها يگانه فرزند ذكور

آموزش عالي مـي شـوند ايـن آئـين نامـه بـه همسرموفق به تحصيل درمراكزو
صورت خـاص بـــراي ايـن قبيـل خـانواده هـا ازسـوي شـوراي طـرح وبرنامـه 

. امورفرهنگي شاهدتصويب وجهت اجرا ابالغ ميشود
:1ماده

وو زندان ذكور تسهيالت موضوع اين آئين نامه تك فر  كليـه فرزنـدان انـاث
و موسـسات همسران شاهد را درمقاطع مختلـف تحـصيلي دركليـه دانـشگاهها

.آموزش عالي كشورشامل مي شود
:1تبصره

صورت درخواست مي توانند ازمزاياي آئين نامـهدر سايرفرزندان معزز شاهد
.هاي جاري نقل وانتقال وزارتين استفاده كنند

:2تبصره
اي تخصصي دكتريهادوره آئي مشمول .بودن نامه نخواهندين
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:2ماده 
ويكل قـاتي وابسته به وزارت علـوم، تحقيموسسات آموزش عاله دانشگاهها
ان شـاهدي بـا درخواسـت انتقـال دانـشجويلي موظفند در هرسال تحصيوفناور

آئيا1مذكور در ماده   تـرم درشـروع سـالين نامه پس از ثبت نام ودرابتـداين
ويليتحص آئ خارج ازضوابط نقل . موافقت كنندين نامه آموزشيانتقال
:3ماده

پذيسهم%2حداكثر دريه ،ي، كارشناسـيكاردانــ(يليمقطع تحـصهر رش
دانـشكده تحـتايـ دانـشگاه هـردر)يرتخصـصيغيدكتـرو ارشديكارشناس

و  ويآمـوزش پزشـك پوشش وزارت بهداشـت، درمـان  جهـت انتقـال فرزنـدان
. استيليدرشروع هرسال تحص)1(موضوع ماده دالوروديجد ران شاهدهمس

:1تبصره
جديتوســط دانــشجو%2ل ســقف يــدرصــورت عــدم تكم دالورود يــان

شيپـي سـالهايان شـاهدوروديه فوق به دانـشجويازسهم/.%5حداكثرتاسقف 
ميتخص .ابدييص

:2تبصره
پذين ظرفييمالك تع  آزمـوني دفترچـه راهنمـايليرش هرمقطع تحـصيت

هايسراسر  بـهي، كارشناسـي به كارشناسي آزمون كارداني راهنماي، دفترچه
.است دانشجو ارشد سال وروديكارشناس

:3تبصره
يه انتقـالي سـهمي دندانپزشـكيت دوره دكتـريـت ظرفيباتوجه به محدود

نخواهــدكرد، به عبارت تجاوز%2ازيطين دوره در هرشرايان شاهد درايدانشجو
ها%2هيل واستفاده ازسهميرصورت عدم تكمدگريد ي وداروسازي پزشكيرشته

ايمازادسهم هايه .بود نخواهديقابل استفاده دررشته دندانپزشكن رشته
:4ماده

بايشرا واجد افراد ويتائط قيـطرازويانقـالب اسـالمديشهاديبنيمعرفد
دريـذيمعاونتها داشـت، درمـانبه-يقـات وفنـاورين علـوم، تحقيوزارتـ ربط

.شد خواهنديمعرف به دانشگاه مقصديوآموزش پزشك
:5ماده
آئيا درين و5ن نامه رسي به تصو4/11/75خي تبصره درتار25ماده .ديب
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 آيين نامه تسهيالت آموزشي دانشجويان شاهد وايثارگر
30/5/86مصوب

 ته وپيوسته ويژه دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوس
 شوراي14/2/86 مورخ 399ضميمه آيين نامه آموزشي مصوب جلسه

 عالي برنامه ريزي
 مقدمه

به منظور تحقق فرامين بنيانگذار نظام جمهوري اسالمي ايران حضرت امـام
ا)ره(خميني  در) مد ظله العالي(خامنه اي ... ورهبر فرزانه انقالب حضرت آيت

ب ، فرهنگي ورفاهي يادگاران معـزز خصوص رسيدگي همه جانبه ه امور آموزشي
و و شهدا اهتمام ويژه در تربيت وتحصيل فرزندان شاهد تا عـاليترين ايثارگران،

و  ،  مـورخ 152مـصوبه جلـسه(بدنبال اصالحيه اساسنامه طـرح شـاهد سطوح
در مـورد تـسهيل امـر) شوراي معين شوراي عـالي انقـالب فرهنگـي23/8/85

و آموزش وارتقاء  ،  564همچنين مصوبه جلسه تحصيلي فرزندان شاهد وايثارگر
 شوراي عالي انقالب فرهنگـي در مـورد تعمـيم تـسهيالت طـرح7/4/84مورخ

و كه%69الي%50فرزندان جانبازان شاهد به فرزندان آزادگان ، اين آيين نامه
، تك ميـل متناسب با نيازهاي جديد جامعه شاهد وايثـارگر وبـه منظـور اصـالح

وتجميع آيين نامه ها ومقررات آموزشي موجود تـدوين گرديـده اسـت، پـس از 
و  ، تحقيقـات وفنـاوري تـصويب تاييد ستاد مركزي شاهد وايثارگر وزارت علوم
، در جلـسه مـورخ  30/5/86ستاد برنامه ريزي امور فرهنگي فرزنـدان شـاهد

ريخ تـصويب الزم شوراي طرح وبرنامه شاهد به تصويب نهايي رسيده است واز تا
.االجرا مي باشد

:تعاريف
 تسهيالت اين آيين نامه متناسب با مواد آن به دانشجويان شاهد وايثـارگر:الف

:ذيل تعلق مي گيرد
، جانباز(فرزند-1 ، آزاده ، جاويد االثر )باالترو%50شهيد
 به باال%70جانباز-2
، جانب(همسر-3 ، آزاده ، جاويد االثر ، شهيد )باالترو%50از
 وباالتر%25جانبازان-4
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)حداقل شش ماه سابقه اسارتبا(آزادگان-5
با-6 و%15حداقل جانباز در جانبازي سه ماه سابقه حضور داوطلبانـه

 جبهه
و-7  نـه يـا رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالي

 ماه متناوب در جبهه
 ستاد امور دانشجويان شـاهد وايثـارگر: است از واژه ستاد عبارت:ب

 دانشگاه
:2 الحاقي به ماده1تبصره-1

و موسـسات آمـوزش چنانچه آزاده اي قبل از اسارت در يكي از دانشگاه هـا
و و عالي پذيرفته شده ، قبولي وي محفوظ دانشگاه موفق به ثبت نام نشده باشد

و  وام موظف است پس از تاييد بنياد شهيد با معرفي نامـه سـازمان ور ايثارگران
از ايشان ثبـت نـام) يا مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي(سنجش آموزش كشور 

.بعمل آورد
:2 الحاقي به ماده2تبصره-2

دانشجوي آزاده مي تواند در صورت تمايل ثبت نام خود را پس از آزادي تا
و   بـراي كارشناسـي بـدون چهـار نيمـسال دو نيمسال تحصيلي بـراي كـارداني

.احتساب در سنوات به تعويق اندازد
:3تبصره الحاقي به ماده-3

دانشجوي جانبازي كه بعلت معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ نتواند
داكثر حـ در مهلت مقرر براي ثبت نام مراجعه كند، در صورتي كه مدت مـذكور 

17 بيشتر از 
، بـا تاييـد مـديركل امـور دانـشجويان مدت زمان نيم4 سال نباشد

و .ايثارگر دانشگاه مي تواند انتخاب واحد نمايد شاهد
:9 الحاقي به ماده1تبصره-4

و و دانشگاه ها ارتقاي سطح بنيـه موسسات آموزش عالي به منظور تقويت
كـل علمي دانشجويان شاهد وايثارگر مي بايستي طبق برنامه تنظيم شده اداره 

و  و امور دانشجويان شاهد  بنياد شـهيد ايثارگر، كالسهاي تقويتي برگزار نمايند،
در دانشگاههاي غير انتفاعيو%50امور ايثارگران نيز نسبت به تامين حداقلو

.هزينه هاي مربوط به جامعه هدف خود اقدام مي نمايد% 100ونوبت دوم تا 
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:5 به تبصره الحاقي(11 الحاقي به ماده6 تبصره-5  (
و  واحد درسي فـارغ التحـصيل8ايثارگري كه با گذراندن دانشجوي شاهد

. واحد انتخاب نمايد8مي شود، مي تواند در دوره تابستاني حداكثر
:11 الحاقي به ماده7تبصره-6

و مي تواند با تشخيص مدير كل امـور دانـشجويان ايثارگر دانشجوي شاهد
و ايثارگر دانش   واحـد انتخـاب10 نيمسال تحصيلي حـداقل4گاه فقط در شاهد

.نمايد
:11 الحاقي به ماده8تبصره-7

درصورتي كه واحد هاي انتخابي دانشجو درهر نيمسال تحصيلي به كمتر از
 دانــشجو درآن نيمــسال12از واحــد تقليــل يابــد، ميــانگين نمــرات كمتــر12

.مشروطي محسوب نمي شود
به9تبصره-8 :11 ماده الحاقي

حـد درسـي از واحـداو20تاييد ستاد تا سـقف دانشجوي آزاده مي تواند با
را  در هاي خود بصورت دوره فشرده گذرانده وامتحان دهد، نمرات كسب شـده

ميانگين كل محاسبه گرديده ولي ترم مـذكور جـزو سـنوات تحـصيلي دانـشجو 
. شوديمحسوب نم

:13 الحاقي به ماده1تبصره-9
و براي ايثارگر به حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي دانشجوي شاهد

در دوره هاي كارشناسـي پيوسـتهو كارداني وكارشناسي ناپيوسته يك نيمسال 
.دو نيمسال اضافه مي شود

:13 الحاقي به ماده2تبصره-10
. مدت اسارت دانشجويان آزاده جزو سنوات تحصيل آنان محسوب نمي شود

:1الحاقي به تبصره(14 الحاقي به ماده3ه تبصر-11 (
و پزشكي ناشي از صدمات معالجات ايثارگر كه بدليل انجام دانشجوي شاهد

و  در جلسه يا جلسات دروس شـركت كنـد نتواند يا متاثر از آالم گذشته جنگ
و10رعايت حد نصاب  در صورت واحد درطول نيمسال براي وي الزامي نيست

آ .ن نيمسال جزو سنوات تحصيلي وي محسوب نمي شودتاييد ستاد،
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:15تبصره الحاقي به ماده-12
دانشجوي شاهد وايثارگري كه بدليل معالجـات پزشـكي ناشـي از صـدمات

و  با جنگ دروس تاييد ستاد، نتواند درامتحـان درس يـا يا متاثر از آالم گذشته
با  تا تاييد ستاد مي تواند حداكث اخذ شده شركت نمايد، پايان نيمـسال بعـدير

يا  درغير اين صـورت درس يـا دروس. دروس شركت نمايد در امتحان آن درس
و   رعايت حد نـصاب الزامـي14مطابق تبصره الحاقي به ماده مذكور حذف شده

. نيست
:16تبصره الحاقي به ماده-13

تشخيص موجه يا غير موجه بودن دانشجوي شـاهد وايثـار گـر در جلـسات
. امتحان باستاد مي باشددرس يا

:18تبصره الحاقي به ماده-14
، مي را دانشجوي شاهد وايثارگر هفتـه بـهدوتا تواند دو درس نظري خود

، مشروط بر اينكه تعـداد واحـد هـاي بـاقي  پايان نيمسال تحصيلي حذف نمايد
. واحد كمتر نشود10مانده او از 

:19تبصره الحاقي به ماده-15
، بـراي تشخيص قـادر  نبـودن بـه ادامـه تحـصيل در نيمـسال مـورد نظـر

، نيمسال مربوطه جزو. دانشجوي شاهد وايثارگر باستاد مي باشد در اين صورت
.حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب نمي شود

:20تبصره الحاقي به ماده-16
و(مدت زمان امتحان وجـه براي دانشجويان جانبـاز، بات) پايان ترم ميان ترم
و روحي آنها بنا به تشخيص واعالم مدير كل امور دانشجويان به وضعيت جسمي

، حداكثر تا . برابر زمان معمول آن قابل افزايش است2 شاهد وايثارگر دانشگاه
:23تبصره الحاقي به ماده-17

و باالتر بـه زمـان تبـديلو%50همسر جانباز براي دانشجوي آزاده جانباز
، حداكثر يك نيمسال اضافه مي شودنمره ناتمام  .به نمره قطعي باتاييد ستاد

:26 الحاقي به ماده3تبصره-18
، جانبـاز بـا نمرات مردودي سه درس دانشجويان شاغل بـه تحـصيل آزاده

و%25حداقل وو%50همسر جانباز جانبازي در باالتر از كارنامه تحصيلي حذف
، مـشروط براينكـه نمـرات هـر ميانگين نمرات آنان محسوب نمي شو ازد يـك
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و  از دروس مزبور پس از اخذ آنها 12شـركت در امتحـان هـاي مربوطـه كمتـر
.نباشد

هر%25 براي دانشجوي جانبازي كه درصد جانبازي او بيش از باشد، بازاي
در هر حـال، جانبازي بيشتر، يك درس به سه درس فوق اضافه مي شود% 10

. درس خواهد بود5ه درطول تحصيل حداكثر تعداد دروس حذف شد
، در طول تحصيل تا سـقف حـداكثر2و1دانشجويان موضوع بند 5 تعاريف

.درس باتاييد ستاد مشمول اين تبصره مي باشند
:29تبصره الحاقي به ماده-19

.براي دانشجويان شاهد وايثارگر يك نيمسال به اين تعداد اضافه مي شود
:30به ماده تبصره الحاقي-20

و  واحد درسي وكسب حداقل70ايثارگر باگذراندن حداقل دانشجوي شاهد
دراين صـورت صـدور مـدرك. مدرك كارداني دريافت مي كند10ميانگين كل

و  صرف نظر از وجود ياعدم وجود دوره كـارداني كارداني حسب تقاضاي دانشجو
م  درك كارداني صـورت مصوب درآن رشته، يا مجري بودن دانشگاه صادر كننده

.مي گيرد
:32تبصره الحاقي به ماده-21

دانشجوي شـاهد وايثـارگر شـاغل بـه تحـصيل در دوره كارشناسـي ارشـد
پيوسته ودكتري حرفه اي، در طول تحصيل تا سقف واحدهاي قابل قبـول دوره 

تابع آيين نامه تـسهيالت آموزشـي دانـشجويان مقطـع) 135-140(كارشناسي 
ومي كارشناسي از باشد آن تـابع آيـين نامـه كارشناسـي ارشـد در دروس پس

.ناپيوسته خواهد شد
:33 الحاقي به ماده1 تبصره- 22

 پزشك ناشي از صدمات جنگ باشد ات در صورتي كه مرخصي براي معالج
و مدارك مربوط تاييد ستاد واقع موردو مدت درمان بيش از يك ماه ادامه يابد

همچنـين.ل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمـي شـود آن نيمسا،شود
عالوه بر مرخصي تحصيلي مجاز، اعطاي چهار نيمسال مرخصي بدون احتـساب 

و جانبـاز  و روان بـا%50در سنوات به همسر شـهيد و جانبـاز اعـصاب و بـاالتر
 . جانبازي، با تاييد ستاد بالمانع است%15حداقل
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:35 تبصره الحاقي به ماده-23
و ايثار گـر بـه دليـل معالجـات پزشـكي در صورتيكه دانشجوي شاهد

و يا آالم متـأثر از آن، دچـار وقفـه تحـصيلي بـه ميـزان  ناشي از صدمات جنگ
ت2حداكثر  و آن مدتح نيمسال گردد، با تاييد ستاد مي تواند ادامه صيل بدهد

. جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود

:38 الحاقي به ماده1 تبصره-24
و موسسات آموزشنكليه دا عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقـات شگاه ها

و ايثـارگر در  و فناوري موظفند در هرسال تحصيلي با انتقال دانشجويان شـاهد
و انتقال مصوب جلسه مورخ و برنامه26/7/85قالب آيين نامه نقل  شوراي طرح

. شاهد موافقت نمايند

:38 الحاقي به ماده2 تبصره-25
و انتقـال مـصوب و ايثار گر از آيين نامه نقـل بهره مندي دانشجوي شاهد

و26/7/85جلسه مورخ  و برنامه شاهد مانعي براي استفاده از نقل  شوراي طرح
.انتقال عادي نيست

:46 تبصره الحاقي به ماده– 26
ب10 پذيرش كليه دروس با نمرات و ايثارگر انتقاليو االتر دانشجوي شاهد
. توسط دانشگاه مقصد الزامي است

:52 تبصره الحاقي به ماده-27
و ايثار گر مـي  نيمـسال4توانـد در دوره كارشناسـي تـا دانشجوي شاهد

و كارشناسي ناپيوسته تا و در دوره كارداني ، بـه2تحصيلي  نيمسال تحـصيلي
، مجموع دروس ميهمان نبايد از طور تمام وقت به صورت ميهمان تحصيل كند

. كل واحدها تجاوز كند% 60
:55به ماده تبصره الحاقي-28

و ايثارگر، گذراندن حداقل  واحـد درسـي كفايـت14 براي دانشجوي شاهد
3مي كند، همچنين اينگونه دانشجويان در تغيير رشـته از شـمول شـرط بنـد

. مستثني مي باشد



٥٤

:56 تبصره الحاقي به ماده-29
، بـدون در نظـر و ايثارگر مي تواند در صورت موافقت ستاد  دانشجوي شاهد
گرفتن شرايط احراز رتبه نسبي، از مقطع باالتر به مقطع پايين تر تغييـر رشـته

. دهد
:58 الحاقي به ماده3 تبصره-30

و ايثارگر، پذيرش  بنا بـه10دروس با حداقل نمره در مورد دانشجوي شاهد
و اعالم ستاد الزامي است . تشخيص

:59 الحاقي به ماده1 تبصره-31
كه دانشجوي شاهد دربهو ايثارگري تشخيص ستاد توانـايي ادامـه تحـصيل

و  رشته خود را نداشته باشد، مي تواند به رشته ديگري در گروه آموزشي مربوط
گر يا در رشته  در صـورتي كـه. وه هاي آموزشي تغيير رشـته دهـد اي در ساير

و معرفي اداره كل امور  تغيير رشته، منوط به تغيير محل تحصيل باشد، با تاييد
و ايثـارگر وزارت متبـوع، دانـشگاه مقـصد ملـزم بـه پـذيرش  دانشجويان شاهد

. دانشجو مي باشد
:63 الحاقي به ماده4 تبصره-32

ر ود  الزامي10 ايثارگر، پذيرش دروس با حداقل نمره مورد دانشجوي شاهد
. است
:65 تبصره الحاقي به ماده-33

و و ايثار گـر مـي توانـد دروس مزبـور را در دوره كـارداني  دانشجوي شاهد
در2در كارشناسي نا پيوسته و كارشناسي پيوسته  نيمسال با رعايت3 نيمسال

. ساير شرايط تكرار نمايد
و در اين آيين و تعاريف 30/5/86 بند در جلسه مورخ33 نامه با يك مقدمه

و از تاريخ تصويب الزم االجرا و برنامه شاهد به تصويب رسيد شوراي طرح
. باشد مي

 موفق باشيد


