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 بسمه تعالي

 

 
 

 

 مقدمه

مجلس شوری اسالالم  و در   18/5/1383علوم، تحقيقات و فناوری مصوب با استناد به قانون اهداف، وظائف و تشكيالت وزارت 

)موسالوم باله حالر      "ها و ضوابط اجرائ  حاكم بر آمايش آموزش عال  در جمهالوری اسالالم  ايالران   سياست" 2اجرای مفاد ماده 

معاونت محترم آموزش   1/3/1397مورخ  43069/2فرهنگ  و ابالغيه شماره شورای عال  انقالب  18/12/1394آمايش( مصوب 

ويژه دانشگاه صنعت  سالهند   اجرایی آیین نامه یکپارچه آموزشی مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی نامه شیوه، عتف وزارت

همالراه بالا ويوسالت    در دو بخالش مالواد عمالوم  و مالواد اصتصاصال        شيوه نامهگردد. اين به شر  زير تدوين و جهت اجرا ابالغ م 

 .تدوين و ارايه م  شود تعاريف،

 

 هدف .1ماده 

نامه، انتظام بخشيدن به امور تحصيل  دانشجويان از حريق تعيين چارچوب قانون  برای اجرای هماهنگ،  شيوه هدف از تدوين اين 

منظالور تربيالت نيالروی انسالان      های آموزش عال  كشالور باله  ها و مؤسسهدانشگاههای آموزش  و وژوهش  يكپارچه و صحيح برنامه

گيالری بهيناله از   در راسالتای بهالره   ،ازهای جامعاله الالالال بالا ني  منطبالق و  ،علالم و آصالرين دسالتاوردهای علمال      هب آشنا ،متعهد ،متخصص

 است.  دانشگاه تحصيل  كاردان  و كارشناس  مقاحعر د های موجود برای ارتقای سطح كيف  آموزش و وژوهش ظرفيت

 

 : مواد عمومي نخستبخش 
های عمالوم  از حريالق وريرفتاله شالدن در آزمالون ورودی و يالا كسال  والريرش از         شايستگ شرط ورود به دانشگاه، تأييد  .2ماده

دانشگاه صنعت  به  از كشور صارجدانشگاه های ، استعدادهای درصشان، و انتقال از دانشگاه حبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت

  باشد.م  سهند

 .استآموزش در دانشگاه مبتن  بر نظام واحدی  .3ماده 

-برناماله  فقالط د و پريربدانشجو  مراجع قانون  دريافت نموده است آن را از ای كه مجوزدانشگاه موظف است برای دوره. 4ماده 

 اجرا نمايد. گرديده است تدوينكه بر اساس ضوابط ابالغ  وزارت را های آموزش  و درس  

 .ورير استبار امكانتحصيل  صرفاً يک مقطعآموزش رايگان برای هر دانشجو، در هر  .5ماده 

آموزشی مقاطع تحصیلی کاردانی و اجرایی آیین نامه یکپارچه  نامه شیوه

 ( 1397 السصنعتی سهند ) دانشگاه آموزشی مصوب شوراي کارشناسی
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نمره قبالول    دست نياوردنبهدانشجوی مشمول آموزش رايگان، در صورت حرف غيرموجه درس به تشخيص دانشگاه يا  تبصره.

ت أدرس مطابق تعرفه مصالوب هيال   شهريهدرس يا درس جايگزين آن، موظف به ورداصت  هماندر هر درس، برای انتخاب مجدد 

 .م  باشدنشگاه اامنای د

 الزام  است. ،های تحصيل  حضوریدوره  حضور دانشجو در تمام جلسات كالس درسِ. 6ماده 

از  بيش درس  در دانشجو اگر . 1 تبصره
3

16
 درسهمان  نيمسال وايان امتحان درجلسه ياكالس و  شانزدهم( جلسات سه) 

صفر صواهد شد. در صورتيكه به تشخيص شورای آموزش  دانشگاه، غيبت دانشجو موجه تشخيص درس نمره آن  كند، غيبت

 شود.صفر اعمال شده از كارنامه دانشجو حرف م داده شود 

بر عهده شورای آموزش  دانشگاه تحصيل   نيمسال در جلسه امتحان وايان  غيبت. تشخيص موجه و غير موجه بودن 2تبصره 

سه روز وس از تاريخ برگزاری همراه مدارک مورد نياز بايست  حداكثر به باشد. گزارش داليل غيبت در جلسه امتحان وايان  م 

 د.نگيرگردد مورد بررس  قرار نم  ارايهمربوحه تسليم اداره آموزش گردد. مدارک و داليل غيبت كه بعد از موعد مقرر  امتحان

حضور، شركت ميزان همان درس و بر اساس  يا مدرسِ ت علم ئهيويشرفت تحصيل  دانشجو در هر درس، توسط عضو  .7ماده 

 شود. م  ارزشياب های كالس  و نتايج امتحانات در فعاليت

 نظری الزام  است. سودركليه برای در وايان نيمسال تحصيل  برگزاری آزمون كتب  تبصره. 

 

 : مواد اختصاصيدومبخش 

 
 
 

در نظام واحدی، ارزش هر درس بالا تعالداد واحالدهای آن     .مبتن  بر نظام واحدی است دانشگاه صنعت  سهندآموزش در . 8ماده 

نظری، عمل  يا آزمايشگاه ، كارگاه  و عمليات صحراي ، مقدار درس  است كه مفالاد    هر واحد درس ،شوددرس سنجيده م 

هالر  سالاعت در حالول هالر نيمسالال تحصاليل  يالا دوره تابسالتان  حبالق برناماله مصالوب            48سالاعت و   32ساعت،  16آن به ترتي  ح  

 شود.تدريس م رشته/گرايش تحصيل  

هفتاله   16كاله باله ترتيال      يالک دوره تابسالتان  اسالت    در صالورت لالزوم  هر سال تحصيل  مرك  از دو نيمسال تحصيل  و . 9ماده 

 .در نظر گرفته م  شوددوره تابستان   هفته آموزش  برای 6و هر نيمسال تحصيل   آموزش  برای

 شود.م مدت امتحانات وايان نيمسال تحصيل  و دوره تابستان جزو مدت آموزش محسوب نتبصره. 

تحصيل همزمان دانشجوی مقطع تحصيل  كارشناس  به شاليوه حضالوری در كلياله دانشالگاه هالا )دولتال  و غيالر دولتال (         . 10ماده 

 ممنوع است.

دانشجوی مقطع تحصيل  كارشناس  م  تواند همزمان، در دوره های غير حضوری كه منته  به مدرک تحصاليل  مال    : 1تبصره 

  شود، تحصيل كند.

تحصيل همزمان دانشجويان استعدادهای درصشان مقطع  تحصيل  كارشناس  بر اساس مصوبات مراجع قالانون  وزارت   :2تبصره 

 نظام آموزشیفصل اول: 
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 انجام م  شود.

 

 

طابق مويوسته  وكاردان  و كارشناس  ناويوسته  مقاحع تحصيل هر يک از برای  مصوب تعداد واحدهای درس حداقل . 11ماده 

 باشد.م  مصوب هر رشته/گرايشسرفصل 

دانشگاه موظف است برای هدايت تحصيل  دانشجويان از زمان وريرش، يك  از اعضای هيأت علم  مرتبط به  :12ماده 

تعيين و براساس ساز و كار مصوب دانشگاه، بر نحوه « استاد راهنمای آموزش »رشته/گرايش تحصيل  دانشجو را به عنوان 

 عملكرد او نظارت كند.

برای ثبت نام و  (دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيل  و در زمان اعالم شده )مطابق تقويم آموزش  دانشگاه .13ماده 

 انتخاب واحد اقدام نمايد.

انتخاب واحد مراجعه نمايند با رعايت ساير  /تا حداكثر يک هفته وس از مهلت مقرر برای ثبت نامكه دانشجويان  به  تبصره.

 است. ارايه در قال  انتخاب واحد با تأصير قابل واحد درس  14آموزش ، حداكثر  مقررات

 واحد 20 حداكثر و 12 حداقلبا رعايت ويش نياز و هم نيازی دروس،  است الزم تحصيل  نيمسال هر در دانشجو. 14ماده 

 .م  باشد درس  واحد 6 حداكثر تابستان دوره برای انتخاب  مجاز واحد تعدادو  نمايد انتخاب درس  را

 ذيربط گروه آموزش  تأييد با دانشجو اينصورت در باشد، 17 حداقل نيمسال يک در دانشجو نمرات ميانگين اگر .1تبصره 

 انتخاب نمايد.  بعدی تحصيل  نيمسال را برای  درس  واحد 24 تا حداكثرم  تواند 

به واحد باقيمانده يا كمتر داشته باشند(  24دانشجويان  كه در شرف دانش آموصتگ  باشند )برای فراغت از تحصيل  .2تبصره 

واحد  24در صورتيكه يك  از دروس از م  توانند كليه واحدهای باقيمانده را انتخاب نمايند. شرط عدم مشروح  در نيمسال قبل، 

ارايه نشده باشد دانشجو در صورت گرراندن كليه  توسط دانشكده مربوحهباقيمانده با دروس ديگر تداصل داشته باشد و يا 

  واحدهای انتخاب ، م  تواند درس  مركور را به صورت معرف  به استاد اصر نموده و بگرراند.

واحد درس   12نبايد كمتر از  (بجز آصرين نيمسال)ب  دانشجو در ابتدای هر نيمسال تحصيل  واحدهای انتخاتعداد . 15ماده 

 موجه داليل به بنا گروه آموزش ، تشخيص به نيمسال هر وايان در دانشجو باقيمانده يا انتخاب  واحدهای كه باشد درصورت 

 سنوات در كامل نيمسال يک عنوان به نيمسال اين صورت اين در برسدواحد  12 از كمتر به دانشجو اراده از صارج و

 مركور، شرايط در ديگر عبارت )به صواهد بودتاثيرب  دانشجو ممتاز شدن يا شدن مشروط در اما شده محسوب وی تحصيل 

نم  به حساب  ممتاز شدبا باالتريا  و 17 اگر و مشروط محسوب نم  شود شدبا 12 از كمتردر آن نيمسال  ميانگين دانشجو اگر

 .(آيد

باقيمانده نظری  درس عنوان دو حداكثر آموصتگ  دانش برای ،تحصيل  نيمسال آصرين در دانشجو كه درصورت  .16ماده 

 تواندم ، 14ماده  2و رعايت مفاد تبصره نيمسال  آن واحدهایمجاز  سقف رعايت و ذيربط آموزش  گروه تاييد با باشد داشته

 بگرراند. تابستان دوره يا نيمسال آن در استاد به معرف  صورت به را باقيمانده دروس

 واحدهای درسی : دوم فصل
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منته  واحد باقيمانده داشته باشد و فراغت از تحصيل وی   8اكثر دجهت فراغت از تحصيل تا حصورتيكه دانشجو  در. 17ماده 

مربوحه در نيمسال تابستان  آموزش تاييدگروه  واحد( را با   8م  واحدهای باقيمانده )حداكثر امبه نيمسال تابستان شود م  تواند ت

 .انتخاب نموده و بگرراند

واحد مورد نظر برای فراغت از تحصيل دانشجو در نيمسال تابستان شامل دو عنوان درس معرف  به استاد نيز   8سقف . 1تبصره 

 م  شود.

 به شرح  كه رده باشدنك كس  قبول  نمره ول  نموده اصر را نظری -عمل  درس يک قبال دانشجوي  چنانچه .2تبصره  

 استادبه  معرف  صورت به را درس آن نظری بخش ماده، اين مفاد رعايت با تواندم  باشد گررانده را فوق عمل  درس دوره

 نمايد.  اصر

 وايه دروس اولويت با را دوره هر درس  واحدهای از درصد ده حداكثربا نظر دانشكده مجری  دارد اصتيار دانشگاه. 18ماده 

 رعايالت  و محتوای الكترونيك  بر تأكيد با الكترونيك  )مجازی( صورت به اسالم  معارف مجموعه دروس جز عموم  به و

 نمايد.  ارائه وزارت مصوب استانداردهای

 حبق آنهاتأصر(  و نياز )تقدم ويش رعايت با برای هر رشته و مقطع تحصيل  دروس تمام  ارائه ترتي  و چگونگ  .19ماده 

 است. آموزش  گروه عهده بر مصوب درس  برنامه

 معاف ،دروسويش نياز و همنياز )تقدم و تاصر(  به مربوط مقررات رعايت از تحصيل  نيمسال آصرين در دانشجو. 20ماده 

 است.

درس/دروس  ،مربوحاله دانشالكده  و  اسالتاد راهنمالا   تاييدتواند با در صورت  كه دانشجو در درس ويشنياز مردود شود م  .21ماده 

. در اين صورت امكان حرف درس ويشالنياز در حالول   انتخاب نمايد ويشنيازهای آت  به صورت همنياز با درس در نيمسالبعدی را 

 .وجود نخواهد داشت نيمسال

 

 

 4كارشناس  ويوسته  مقطعسال و در  2كاردان  و كارشناس  ناويوسته  مقطع تحصيل حداكثر مدت مجاز تحصيل در . 22ماده 

 باشد.سال م 

 و كالاردان   مقالاحع تحصاليل    بالرای  تحصاليل  مدت مجاز دانشگاه، آموزش  شورای تصوي  با و صاص شرايط در. 1تبصره 

 دانشجو . چنانچهقابل افزايش است نيمسال دو حداكثرويوسته  كارشناس  مقطع برای و نيمسال يک حداكثر ناويوسته كارشناس 

 شد.  محروم صواهد تحصيل ادامه از نشود آموصته دانش مدت اين در

ملزم به ورداصت شهريه ثابت و متغير همانند دانشجوی نوبت دوم و يان دوره روزانه در صورت تمديد سنوات، دانشجو. 2 تبصره

 .د بودندانشگاه صواه یبر اساس مصوبه هيات امنا

 

 

ات نمر ثبت اعالم و دروس، اضطراری حرف اضافه، و حرفتاريخ و زمان  درباره گيری تصميم و ريزیبرنامه .23ماده 

 باشد. م  دانشگاه آموزش  بر عهده شورای ... و نظر تجديد تاريخ ،دروس

 حذف و اضافه : چهارم فصل

 طول مدت تحصیل : سوم فصل
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در استاد راهنما،  تأييدبا رعايت ساير مقررات و با  شورای آموزش  حرف و اضافه مصوبدر مهلت تواند دانشجو م . 24ماده 

  .اضافه نمايد   صودبرا به واحدهای انتخا درس ديگرعنوان دو  درس را حرف و عنوان  دوحداكثر هر نيمسال تحصيل  

گروه استاد راهنما و نظری صود را با تاييد  سويك  از در، به وايان نيمسال تحصيل مانده  دو هفتهتا تواند دانشجو م  .25ماده 

غيبت دانشجو بيش از : مشروط به اينكه اوالً  ،آموزش  مربوحه حرف كند
3

16
آن درس  جلسات تشكيل شدهشانزدهم(  )سه  

 .واحد نرسد 12از به كمتر تعداد واحدهای باقيمانده با حرف درس مركور،  :نباشد و ثانياً

تشخيص شورای آموزش  بنا به دانشجو يک نيمسال تنها در صورت  مجاز است كه  دانشجو در سوحرف كليه در. 26ماده 

بر عهده  دانشجو  مجاز تحصيل سنواتاحتساب و يا عدم احتساب آن نيمسال در  .قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد

 .صواهد بود دانشگاه شورای آموزش 

 

 

های ارزياب  تحصيل  دانشجو در هر درس، به تشخيص مدرسِ همان درس و بر اساس ميزان حضور، ميزان فعاليت .27ماده 

-كالس  دانشجو، انجام تكاليف و نتايج آزمون های به عمل آمده در حول نيمسال و آزمون وايان  هر نيمسال تحصيل  انجام م 

  وريرد.

 نيمسال برای هر درس نظری الزام  است.برگزاری امتحانات وايان . تبصره

م  باشد.  10شود و حداقل نمره قبول  در هر درس محاسبه م  20نمره ارزشياب  هر درس به صورت عددی از صفر تا . 28ماده 

 12بوده و چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيل  كمتر از  12 نيز حداقل ميانگين قابل قبول در هر نيمسال تحصيل 

 باشد دانشجو مشروط محسوب م  شود. 

های بعدی درس يا دروس مركور را با نمالره  در يک يا چند درس نمره قبول  كس  نكند و در نيمسال چنانچه دانشجو. 29ماده 

محاسبه اما در و در محاسبه ميانگين آن نيمسال مؤثر صواهد بود ثبت شده   وی قبول  بگرراند نمرات مردودی در كارنامه آموزش

 اثر صواهد بود و صرفا نمره قبول  درس/دروس مالک محاسبه ميانگين كل دانشجو صواهد بود.ميانگين كل ب 

 كنند،م  مردودی دريافت نمره انضباح ، كميته حكم يا و تقل  دليل به كه دانشجويان  شامل ماده اين تسهيالت .1تبصره 

  شود.نم 

 م  آموصتگ  هنگام دانش در تحصيل  دوره كل ميانگين محاسبه برای ، صرفا10ًنمره باالی  با دروس گرراندن. 2تبصره 

 كند. نم  صنث  را دانشجو مشروح  و باشد

آزمون وايان  آن در سامانه روز وس از برگزاری  5نمرات هر درس بايست  توسط مدرس همان درس حداكثر  .30ماده 

 شود و نسخه چاو  آن بدون قلم صوردگ  و با امضای استاد درس و تاييد رياست دانشكده مربوحه نهاي  آموزش  دانشگاه ثبت

 اداره آموزش دانشگاه ارسال گردد.  به

درصواست  ،سامانه آموزش  دانشگاهساعت وس از ثبت موقت نمره توسط استاد درس در  48تواند تا حداكثر دانشجو م  تبصره.

ثبت نمايد و مدرس درس نيز موظف است قبل از ثبت نهاي  نمرات به از حريق همين سامانه را  مورد نظربازنگری در نمره 

 ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو : پنجم فصل
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درصواست های تجديد نظر رسيدگ  نمايد. بديه  است كه وس از ثبت نهاي  نمرات توسط مدرس، امكان تغيير نمره به هيچ 

 واهد داشت.ه وجود نخجو

 

 

دانشالجو در نيمسالال    انتخاب واحالد صورت  باشد، در غير اين 12ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال نبايد كمتر از   .31ماده 

 بعدی به صورت مشروط صواهد بود.

 م  تلق  نيمسال مشروط آن در دانشجو باشد 12 از كمتر تحصيل  نيمسال هر در دانشجو نمرات ميانگين چنانچه. 32ماده 

 . نمايد انتخاب را درس  واحد 14 تا تواند م  حداكثر بعدی نيمسال در و شود

   3ويوسته كارشناس  مقطع در و نيمسال دو ناويوسته كارشناس  و كاردان  مقلطع تحصيل  در دانشجوي  چنانچه. 33ماده 

 شود. م  محروم تحصيلادامه  از باشد شده مشروط متناوب يا متوال  از اعم نيمسال

تحصاليل    مقطالع بيش از حد مجاز در هالر    گيری در صصوص ادامه تحصيل دانشجو در صورت داشتن مشروحتصميم. 34ماده 

 باشد.سيون موارد صاص دانشگاه م يبر عهده كم

درصواست ادامه تحصيل دانشجويان  كه به علت مشروح  بيش از حد مجاز در شرايط اصراج  قرار مال  گيرنالد فقالط     .1 تبصره

 نباشد.  10در صورت  قابل حر  در كميسيون موارد صاص دانشگاه صواهد بود كه  ميانگين كل )معدل كل( آنها كمتر از 

در شرايط اصراج  قالرار مال  گيرنالد در صالورت اصالر      مجاز علت مشروح  بيش از حد ه كه ب دوره روزانه دانشجويان .2 تبصره

 اعم از ثابت و متغير باله نالرخ دوره   ،ملزم به ورداصت شهريه ،مجوز ادامه تحصيل از حريق كميسيون موارد صاص دانشگاه يا استان 

 ی دانشگاه م  باشند.براساس مصوبه هيات امنا ( وشبانهنوبت دوم )

 

 

توانالد در هريالک از دوره هالای كالاردان  و كارشناسال  ناويوسالته حالداكثر بالرای يالک نيمسالال و در دوره           دانشجو مال  . 35ماده 

و سالنوات  كارشناس  ويوسته برای دو نيمسال متوال  يا متناوب از مرصص  تحصيل  استفاده نمايالد. مالدت مرصصال  تحصاليل  جالز     

 شود.دانشجو محسوب م   تحصيل مجاز

 است.  تحصيل  سنوات در احتساب بدون و تحصيل  نيمسال دو زايمان، مرصص  مجاز مدت .1تبصره 

 دو نيمسال حداكثر ،دانشگاه آموزش  شورای و معتمد وزشک تاًييد صورت در وزشك ، مرصص  مجاز مدت  .2تبصره 

 .است تحصيل  سنوات در احتساب بدون و تحصيل 

 و تحصيل  دو نيمسال تا و ...( حداكثر والدين يا همسر ماموريت تحصيل  )مانند مرصص  مصاديق ساير بررس  .3تبصره 

 .است دانشگاه آموزش  شورای اصتيار در مجاز، سنوات در احتساب بدون

انصراف از تحصيل محسوب  از دانشگاه، اجازه بدون كس  و عدم انتخاب واحد در هر نيمسال تحصيل  تحصيلترک . 36ماده 

 .شود و دانشجوی منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل را نخواهد داشتم 

 

 

 مشروطی : ششم فصل

 مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل: هفتم فصل
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بيش از يک سال از عدم مراجعاله آنهالا    در صورت  كهاين قبيل از دانشجويان تصميم گيری در مورد بازگشت به تحصيل تبصره. 

 سيون موارد صاص دانشگاه صواهد بود.يبر عهده كم نگرشته باشد

 به اداره كتب  صورت به و شخصاً را صود انصراف درصواست بايد تحصيل، از انصراف متقاض  دانشجوی. 37ماده 

 انصراف درصواست، تقاضای ارائه تاريخ از ماه دو تا و بار يک برای فقط است مجاز كند. دانشجو تسليم دانشگاه آموزش

 شود.م  وی صادر تحصيل از انصراف حكم مهلت، اين انقضای از وس اينصورت، غير در .بگيرد وس را صود

بيش از واحدهای مالورد   ،ويوسته كارشناس تحصيل  مقطع  ردر صورت  كه دانشجوی منصرف يا محروم از تحصيل د. 1تبصره 

 بناباله درصواسالت دانشالجو،    را با نمره قبول  گررانالده باشالد  واحد دروس عموم (  10)شامل حداكثر  كاردان مقطع تحصيل  نياز 

و يا  12به دهد كه ميانگين كل دانشجو ميانگين كل برای صدور مدرک كاردان  قرار مبنای محاسبه دروس  را م  تواند  دانشگاه

 .برسدباالتر 

رشته/گرايش مورد كاردان   يا عدم وجود مقطعصدور مدرک كاردان  حس  تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود . 2تبصره 

 شود. دانشگاه انجام م نظر 

 

 

انتقال به معن  تغيير محل تحصيل دانشجو از يک موسسه آموزش عال  به موسسه آموزش عال  ديگر در همان رشته و . 38ماده 

 باشد.م   20/03/92مورخ  88441/3/41همان مقطع تحصيل  بر اساس آيين نامه مهمان  و انتقال به شماره 

در چهارچوب و های مبداء و مقصد  با موافقت دانشگاه ،تغيير محل تحصيل دانشجو ولو به حور موقت به معن  مهمان  .39ماده 

 ممكن صواهد بود. 20/03/92مورخ  88441/3/41شماره  بهآيين نامه ابالغ  

از يالک  با احراز تمالام  شالرايط چهارگاناله ذيالل      تواندم  ،در حول دوره تحصيل ی مقطع تحصيل  كارشناس دانشجو. 40ماده 

 : گرايش دهد /رشته يا گرايش به رشته يا گرايش ديگر در همان دانشگاه تغيير رشته

در آزمون سراسری گروه آزمايش  ذيربط، حداقل امتياز رشته مورد نظر را بالر اسالاس كارناماله انتقالال تالو م بالا تغييالر رشالته          :الف 

  ه باشد.)كارنامه محرمانه( كس  كرد

  گررانده باشد.را در رشته/گرايش قبل   تحصيل  نيمسال ونج و حداكثردو نيمسال حداقل  :ب

  با آن موافقت نمايد. آموزش  دانشگاه شورایمبداء و مقصد و  دانشكده های :ج

   نمايد.شته/گرايش جديد قرار نگيرند( ورداصت رهزينه واحدهاي  را كه معادل سازی نشوند )مورد وريرش در  :د

 سقف سنوات مجاز تحصيل  دانشجو را افزايش نم  دهد. ،تغيير رشته/گرايش. 1تبصره 

ال های مشروح  نيمس واحدهای وريرفته نشده، بدون احتساب در ميانگين كل در كارنامه آموزش  دانشجو درج شده و .2تبصره 

 گرايش قبل  صنث  نخواهد شد./در رشته

بالديه    .تواند با رعايت شرايط اين ماده تغيير رشته يا گرايش دهدبرای يک بار م فقط تحصيل   مقطعدانشجو در هر . 3 تبصره

وس از موافقت نهاي  با تغيير رشته/گرايش دانشجو، امكان بازگشت وی به رشته/گرايش قبل  به هيچ وجه ميسر نخواهد كه است 

 بود.

 شرایط انتقال، مهمانی و تغییر رشته: هشتم فصل
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باالتر، از غير دولت  به دولت ، از شبانه به روزانه، از غير حضوری باله نيماله    مقاحعوايين به  مقاحع تحصيل تغيير رشته از . 41ماده 

 حضوری و حضوری ممنوع است ول  بر عكس آن مجاز است.

باشد به رشته هالاي  كاله والريرش در آنهالا از حريالق      تغيير رشته دانشجو كه وريرش وی در دوره از حريق بدون آزمون م تبصره. 

 اشد ممنوع است.آزمون سراسری صورت گرفته ب

هالای   كس  موافقت دانشگاه به شرطانتقال توام با تغيير رشته يا گرايش در صورت احراز شرايط تغيير رشته و انتقال و  .42ماده 

 ورير است. فقط برای يكبار امكاندر حول دوره مبداء و مقصد، 

 

 

مال  باشالد عينالا در دانشالگاه      و بالاالتر  12بالا نمالرات   در دانشگاه مبد  كاله  واحدهای گررانده  دانشجو، در صورت انتقال. 43ماده 

 .شودوريرفته م 

كاله دانشالجو در    و سالاير دروسال    10عموم  با حداقل نمره  دروستطبيق واحد و معادل سازی  ،در صورت تغيير رشته. 44ماده 

 معالادل سالازی و  نمالره  مربوحه صواهد بود. بديه  است كاله   دانشكده عهده برگررانده است  12با حداقل نمره ش قبل  /گرايرشته

منظالور صواهالد   دانشالجو  مجاز تحصيل  معدل كل و سنوات محاسبه در  عينا در كارنامه آموزش  دانشجو درج شده ووريرفته شده 

 .شد

 شود.يک نيمسال از سنوات مجاز تحصيل  دانشجو كاسته م  ،واحد از دروس معادل سازی شده  20تا  12به ازای هر . 1تبصره 

 گيرد: معادل سازی دروس صرفاً در شيوه های آموزش  هم عرض زير صورت م . 2 تبصره

 واحدهای گررانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری، نيمه حضوری يا غير حضوری.الف. 

 نيمه حضوری به نيمه حضوری و غير حضوریب. 

 حضوری به غير حضوریغير ج. 

يا مقاحع تحصاليل   و معادل سازی و وريرفتن دروس  كه قبول شدگان آزمون سراسری قبالً در موسسات آموزش عال  . 45ماده 

 :اند با رعايت شرايط ذيل مجاز استگرراندهديگر 

 ، درمالان فناوری و وزارت بهداشتموسسه آموزش عال  قبل  و مدارک تحصيل  آن مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و الف. 

 و آموزش وزشك  باشد.

% محتوای دروس مشابه دانشجو در رشته جديالد مطابقالت داشالته باشالد و     80با حداقل  محتوای آموزش  دروس گررانده شدهب. 

 .باشد 12حداقل معادل سازی شده دانشجو در هر درس  هنمر

در محاسالبه ميالانگين كالل دانشالجو      ل ميانگين نيمسال محسوب نم  شود ونمرات دروس وريرفته شده از دانشجو در محاسبه پ. 

 محسوب صواهد شد.

كاسالته   وی مجالاز تحصاليل    سنواتيک نيمسال تحصيل  از  ،شده دانشجو معادل سازیواحد از دروس   20تا  12 به ازای هرت. 

 شود.م 

 

 معادل سازی واحدهای گذرانده : نهم فصل
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كاردان ، كارشناس  ناويوسته و كارشناس  ويوسته را حبق  مقاحع تحصيل دانشجوي  كه كليه واحد های درس  يك  از . 46ماده 

نمره ثبت  زمانو  شودشناصته م  مقطع تحصيل آن  دانش آموصته ،برنامه مصوب و بر اساس مقررات اين آيين نامه گررانده باشد

 .شد صواهدكارنامه آموزش  به عنوان تاريخ دانش آموصتگ  وی محسوب آصرين درس دانشجو در 

ويوسالته، گررانالدن كلياله واحالدهای دوره     ناويوسالته و  كالاردان ، كارشناسال     مقاحع تحصيل مالک دانش آموصتگ  برای . 47ماده 

 در وايان دوره است.  12ميانگين كل حداقل  و داشتن)دروس عموم ، وايه، اصل  و تخصص ( 

 با نيمسال تنها يک باشد 12 از كمتر دوره آن درس  واحدهای تمام گرراندن از وس دانشجوي  كل ميانگين چنانچه. تبصره

 درس از واحد  20 حداكثر و گرراندن مجدد اصر با تا شود م  داده فرصت وی به تحصيل  سنوات مجاز سقف رعايت

 دوره تحصيل  و مدرک برساند 12حداقل به را صود دروس كل ميانگين است گررانده 12 از كمتر نمره با قبال كه هاي 

صواهد تنها گواه  واحدهای گررانده تعلق به اين قبيل افراد،  صورت اين غير در .كند دريافت را )مدرک مرسوم دانشگاه (

  گرفت.

 

 

واسخگوي  قانون  به آن حس  مورد بر عهده معاونت آموزش  و تحصيالت نامه و  مسئوليت حسن اجرای اين آيين .48ماده 

 دانشگاه م  باشد.بر عهده معاون آموزش   ی آنو نظارت بر اجرا ؛تكميل  دانشگاه و رياست دانشكده مجری

است تصميم ارايه نشده آن صريح  برای  دستورالعملدر صصوص مواردی كه در اين شيوه نامه بالتكليف بوده و  :1تبصره 

 باشد.بر عهده شورای آموزش  دانشگاه م  گيری

ها  ها به احالعيهدانشجويان موظفند به تناوب از حريق مراجعه به سايت اينترنت  دانشگاه، تابلو اعالنات و دفاتر دانشكده :2تبصره 

جاری دانشگاه و وزارت متبوع  و ضوابط جاری مقطع تحصيل  صود توجه نموده و نسبت به تطبيق روند تحصيل  صود با ضوابط

 اقدام نمايند. الزم به تاكيد است كه عدم احالع از مفاد آيين نامه مانع اعمال مقررات نخواهد بود.

شورای آموزش  دانشگاه  14/8/1397ورخ م 453شماره تبصره در جلسه   35و ماده   49 مقدمه ويک  اين شيوه نامه در .49ماده 

ورودی سال  مقاحع تحصيل  كاردان  و كارشناس و به تصوي  رسيد و از تاريخ تصوي  برای دانشجويان صنعت  سهند بررس  

-اثر اعالم م  لغو و بالقبل  مغاير با آن و بخشنامه های  هاآيين نامهتمام  و  باشدو بعد از آن الزم االجرا م  1397-98تحصيل  

با يا های وزارت متبوع و  به ضرورت مقتضيات جديد و متناس  با تغييرات احتمال  در آيين نامه شيوه نامه . مفاد اينشود

 تواند توسط شورای آموزش  دانشگاه مورد بازنگری قرار گيرد. درصواست بيش از دو سوم اعضاء شورای آموزش  دانشگاه م 

 

 

 

 

 دانش آموختگی و فراغت از تحصیل : دهم فصل

 نت های اجرایی آیین نامهافصل یازدهم: ضم
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 مقاطع مختلف تحصیلينامه آموزشي یک پارچه آیینشیوه نامه اجرایي  تعاریف

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است. منظوروزارت:  .1

 منظور دانشگاه صنعت  سهند است.دانشگاه:  .2

های منظور آموزش دانشجو در حول سنوات مجاز دوره تحصيل ، بدون ورداصت هزينه )در دانشگاه آموزش رایگان: .3

 استفاده كننده از بودجه عموم  دولت( است.

های آموزش عال  برابر ضوابط معين، وريرفته شده، ثبت نام كرده و به تحصيل ی است كه در يك  از دورهفرددانشـجـو:  .4

 مشغول است.

های تحصيل  مصوب را با موفقيت به وايان رسانده و برابر ضوابط های دورهفردی است كه يك  از رشته آموخته:دانش .5

 رده است.معين، گواه  يا مدرک تحصيل  مربوحه را دريافت ك

 كند.م  های تحصيل  دانشگاه شركت صورت تمام وقت در فعاليت ای از وريرش است كه دانشجو به شيوه حضوری: .6

 های تحصيل  دارد.دانشجو بدون حضور در دانشگاه، فعاليتای از وريرش است كه شيوه: غیرحضوری .7

 رسد.بخش ديگر غيرحضوری به انجام م ای از وريرش است كه بخش  از آموزش آن حضوری و شيوهحضوری: نیمه .8

 ها است.منظور آموزش دانشجو در يک دوره تحصيل ، به ازای ورداصت هزينه پرداز:شهریه .9

 هفته امتحانات وايان  است.  2هفته آموزش و  16بازه زمان  تعيين شده كه شامل  نیمسال تحصیلي: .10

 امتحانات است.هفته  1هفته آموزش و  6بازه زمان  شامل  ترم تابستاني: .11

 ای از دروس هر رشته تحصيل  با هدف  مشخص، مصوبِ مراجع قانون  است.مجموعه به هم ويوسته برنامه درسي:  .12

ساعت،  32ساعت، عمل  يا آزمايشگاه   16ارزش مقداری درس  است كه مفاد آن برای هر واحد نظری واحد درسي:   .13

ساعت در حول يک نيمسال تحصيل   64ت و كارورزی يا كار در عرصه ساع 48كارگاه  يا عمليات ميدان  )بازديد علم ( 

 شود.  يا ترم تابستان  است و حبق برنامه درس  مصوب اجرا م 

درس  است كه با تأييد گروه آموزش ، گرراندن آن برای رفع كمبود دانش يا مهارت دانشجو، در آغاز درس جبراني:   .14

 شود.دوره تحصيل ، ضروری تشخيص داده م 

وضعيت تحصيل  است كه دانشجو در يک نيمسال، بر حس  مقررات هر دوره تحصيل ، معدل كمتر از حد  مشروطي: .15

 نصاب تعيين شده در آن دوره را كس  كرده باشد. 

های های علم  كه به لحاظ موضوع دارای قلمرو مشخص و متمايز از ساير شاصهيک شعبه فرع  از شاصهرشته تحصیلي:   .16

 انجامد. به احراز دانش تخصص ، مهارت يا كارآمدی معين  م علم  است و 

ها در دو شود. اصتالف درسای از يک رشته كه ناظر بر وجه تخصص  آن باشد، احالق م : به شعبهگرایش تحصیلي .17

 درصد كل واحدهای رشته بيشتر باشد.  70گرايش از يک رشته، نبايد از 
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: دورة تحصيل  وس از دوره متوسطه است كه فرد وس از اصر ديپلم و گرراندن دوره ويش دانشگاه  كارشناسي پیوسته .18

واحد درس  حبق برنامه درس  مصوب  130با گرراندن حداقل  و)در نظام آموزش  دارای ويش دانشگاه ( به آن وارد شده 

 آيد.به دريافت مدرک كارشناس  نايل م 

 68صيل  است كه وس از دوره كاردان  )ويوسته يا ناويوسته( آغاز و با گرراندن حداقل دورة تح كارشناسي ناپیوسته:  .19

 شود. واحد درس  حبق برنامه مصوب، به دريافت مدرک كارشناس  منته  م 

 واحد درس  است. 32تا  28شود و شامل دوره تحصيل  است كه وس از دوره كارشناس  آغاز م  كارشناسي ارشد: .20

ترين واحد سازمان  دانشگاه ِ متشكل از تعدادی عضو هيئت علم  با تخصص مشترک، در يک يادیبنگروه آموزشي:  .21

 شود.رشته علم  صاص يا چند رشته متجالالانس كه به منالظور ايجاد و اجرای آن رشته تحصيل  در دانشگاه تشكيل م 

ريزی راهبردی در امور برنامه گراری ويك  از شوراهای تخصص  در نخستين سطح سياستشورای تحصیالت تکمیلي:  .22

تحصيالت تكميل  دانشگاه است كه به منظور ايجاد هماهنگ  و تسهيل در امور اجراي  مرتبط با تحصيل دانشجو در حوزه 

 شود. معاونت آموزش  و تحصيالت تكميل  تشكيل م 

مربوط به آن، عالوه بر ای تحصيل  در دوره كارشناس  ارشد كه برنامه درس  شيوه پژوهشي: –شیوه آموزشي  .23

 شود.نامه م واحدهای درس ، مشتمل بر اجرای يک وروژه تحقيقات  است كه منجر به وايان

-نامه دانش آموصته م ای است كه دانشجو وس از گرراندن واحدهای درس  و بدون گرراندن وايانشيوه شیوه آموزشي: .24

 شود.

ارشناس  ارشد است كه دانشجوی آن برابر ضوابط معين وريرفته و شيوه آموزش  در دوره كارشناس  يا ك شیوه مجازی: .25

كند. در اين شيوه دانشجو نيمه حضوری يا غيرحضوری  شود و به كمک فناوری احالعات و ارتباحات، تحصيل م نام م ثبت

 كند. تحصيل م 

مستند علم  است كه در فرايند تحصيل دانشجوی دوره كارشناس  ارشد و از حريق تحقيق در يک حوزه معين از  نامه:پایان .26

 شود.رشته يا گرايش تحصيل  و با راهنماي  استاد/استادان راهنما و حس  مورد بر اساس استانداردهای وژوهش  تدوين م 

تری تخصص  است كه مسئوليت راهنماي  دانشجو را در انجام يك  از اعضای هيئت علم  دارای مدرک دك استاد راهنما: .27

 نامه بر عهده دارد.وايان

يك  از اعضای هيئت علم  و يا فردِ دارای صالحيت با تخصص مرتبط است كه مسئوليت مشاوره دانشجو را  استاد مشاور: .28

 نامه بر عهده دارد.در انجام وروژه، وايان

افراد متخصص دارای صالحيت دانشگاه  هستند كه برای ارزياب  كم  و كيف  اعضای هيئت علم  يا  هیئت داوران: .29

 شوند.نامه دانشگاه انتخاب م نامه دانشجو در دوره كارشناس  ارشد مطابق اين آيينوايان

 .مدت زمان مشخص  كه دانشجو برابر ضوابط معين به حور موقت به تحصيل اشتغال ندارد مرخصي تحصیلي: .30

 ی كه در آن دانشجو به حور صود صواسته از ادامه تحصيل صودداری كند.فرايندانصراف:  .31
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در حول  اوو عدم مراجعه بعدی برای تعيين تكليف  عدم انتخاب واحد دانشجو برای يک نيمسال تحصيل  ترک تحصیل: .32

كه به عنوان دانشجوی منصرف از تحصيل تلق  صواهد  محسوب م  شوددانشجو جزو مصاديق ترک تحصيل آن نيمسال 

 شد. 

 

 
 

 

 

 

 

 


