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  دانشجوسخني با 
شما را  صه آموزش عالي و بهاداره كل آموزش راهيابي  صنعتي پذيرش در  عر شگاه  شيرواني بابل دان را تبريك گفته و تداوم نو

شك شناخت هر دانشجو نسبت به . بينمايدآرزو ميايد آوري كه برگزيدهموفقيت شما را در پيمودن مسير ارزشمند و مسئوليت
شگاه تاثير ب ضائات تحصيل در دان صيلي وي دارد و از ايناقت روست كه ذكر نكاتي در اين زمينه مفيد و موثر سزايي در روند تح

شگاه  سبي از نظر ردهخواهد بود. دان سيار منا شيرواني بابل داراي جايگاه ب ست، كه  بنديصنعتي نو سطح داخلي و جهاني ا در 
  دانشگاه است. و كاركنان دانشجويان ،اين امر نتيجه زحمات اساتيد

ست و فهم نيمسال هاي  اول پايه علمي نيمسال بايد از بدو ورود به آن جدي گرفت، چرا كه اوال تحصيل در دانشگاه را بعدي ا
سي در ضوعات در سياري از مطالب و مو سال ب ستلزم فهم عميق دروس در هاينيم سال آتي م ست و ثانيا نخ هاينيم ست ا

سال اولين موفقيت در  صيلينيم شگرفي د تح سب نتايج تاثير  شجويان دارد و بالعكس ك ر ارتقاي روحي و اعتماد به نفس دان
ست لطمه ممكنضعيف  صيلي وارد نمايد وه اي عميق با ست كه آمار نيز آنرا تاييد مي روند تح نمايد. البته ذكر اين واقعيتي ا

شكالتي كه مانع موفقيت در  ست كه لزوماً بروز م ضروري ا سال اين نكته  شجو شونداول مينيم سيدن به هدف  ياندان را در ر
ــي كه برگزيده ــان و نيز مقدس ــناس ــاتيد و كارش ــكالت و موانع پيش روي با اس اند ناكام نخواهد گذارد. در اين زمينه طرح مش

  نمايد.ها ايفا مييايشان نقش بسزايي در جبران ناكاممشورت با 
 و راهنماي آموزشــياقع بينانه دروس با مشــورت اســتادان آشــنايي نســبت به قوانين و مقررات آموزشــي، انتخاب آگاهانه و و

ســاير با  هاي درس و مرور به موقع مطالب درســي، برقراري ارتباط علميامل در كالسكمتناســب با توان علمي خود، حضــور 
بسنده به  و راهنمائي استادان از عوامل موثر در موفقيت تحصيلي شماست. عدم دانشجويان، استفاده مطلوب از فرصت مشاوره

هاي علمي نظير ارائه مقاله، شـــركت در هاي اجباري دروس و مراجعه به منابع علمي متناســـب، پرداختن به فعاليتســـرفصـــل
 رساندهي رها و مسابقات علمي، شما را در تقويت هر چه بيشتر بنيه علمي و قرار گرفتن در رديف دانشجويان ممتاز ياكنفرانس

شما دريو زم صيل  ستعانت از خداوندمقاطع باالتر را فراهم مي نه ادامه تح ست با ا شگاه  ،آورد. اميد ا صيل در دان صت تح از فر
  پذيرش مسئوليت خطير در عرصه زندگي فردي و اجتماعي آماده سازيد. جهتبرداري را نموده و خود را حداكثر بهره

ضرآئين نامه صوب  مجموعه، ي حا شي م شي وزارت علوم، تحضوابط و مقررات آموز شوراي آموز در قيقات و فناوري (عتف) و 
ست كه با هدف ايجاد هماهنگي در فعاليت سي ا شنا سات آموزش عالي و به منظور ارتقا كيفيت مقطع كار س شي مو هاي آموز

و بكار بستن دقيق ضوابطي است كه در  ها اهميت بسيار دارد نحوه اجرالكن آنچه در نيل به هدف آموزشي تدوين يافته است.
شدهپيش نامهآئين سئوالن اجرائي بيني  صود فقط با هماهنگي م ست و اين مق ستادان و  ا سات آموزش عالي و همكاري ا س مو

  دانشجويان متعهد حاصل خواهد شد.
  
  

  آموزش دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل كل اداره
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  مقدمه 
مجلس شوراي اسالمي و در  ١٨/٥/١٣٨٣فناوري مصوب  با استناد به قانون اهداف، وظائف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و

ست« ٢اجراي مفاد ماده  سالمي ايرانسيا ضوابط اجرائي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري ا سوم به طرح » ها و  (مو
صوب  شرح زير تدوين و اجرا مينامه دورهشوراي عالي انقالب فرهنگي، آيين ١٨/١٢/١٣٩٤آمايش) م صيلي به   دد.گرهاي تح

ــگاه هب ٠١/٠٣/١٣٩٧براي اين آئين نامه كه در تاريخ  ــيوه نامه هايدانش ــطح يك و دو ابالغ گرديده، ش ــوراي س ــط ش اي توس
شگاه  سته دان سي پيو شنا شگاه براي دوره كار شي دان شيرواني بابلآموز ست صنعتي نو شده ا نامه كه تحت عنوان آئين تدوين 

هايي كه با عالمت (*) مشخص ها و تبصرهتمامي ماده نامهآئيناين در  خواهد شد. آموزشي دوره كارشناسي دانشگاه از آن ياد
صوبشده شياند، مربوط به م شوراي آموز شيرواني بابل بوده و مابقي برگ ات  صنعتي نو شگاه  صوب وزارت فته از آيينردان نامه م

  هستند. )٠٦/٠٩/١٣٩٨مورخ  ٢٣١٥٦٧/٢و  ٠١/٠٣/١٣٩٧مورخ  ٤٣٠٦٩/٢هاي (شماره علوم، تحقيقات و فناوري
 تعاريف 

 .است فناوري و تحقيقات علوم، وزارت منظور وزارت: 
 .است بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه منظور :دانشگاه 
شجو آموزش منظور :رايگان آموزش  صيلي دوره مجاز سنوات طول در دان شگاه هزينه (در پرداخت بدون تح  هايدان

  دولت) است. عمومي از بودجه استفاده كننده
ست فردي :دانشجو   مشغول و كرده نامثبت شده، پذيرفته معين، ضوابط برابر عالي آموزش هايدوره از يكي در كه ا

  .تحصيل است به
هاي تحصــيلي مصــوب را با موفقيت به پايان رســانده و برابر هاي دورهفردي اســت كه يكي از رشــته موخته:آدانش 

 تحصيلي مربوطه را دريافت كرده است.ضوابط معين، گواهي يا مدرك 
 .كندمي شركت دانشگاه آموزشي هايفعاليت در وقتتمام صورت به دانشجو كه است پذيرش از ايشيوه :حضوري 
 هاي تحصيلي دارد.دانشجو بدون حضور در دانشگاه، فعاليت كه از پذيرش است ايشيوه :غيرحضوري 
ضوري:نيمه  ست ايشيوه ح شي كه از پذيرش ا ضوري صورت به آموزش آن از بخ ضوري به و ح شي ديگر غيرح  بخ

  .رسدانجام مي
  ها است.منظور آموزش دانشجو در يك دوره تحصيلي، به ازاي پرداخت هزينه پرداز:شهريه 
 .است پاياني امتحانات هفته ٢ و آموزش هفته ١٦شامل  بازه زماني تعيين شده كه تحصيلي: نيمسال 
  .است امتحانات هفته ١ و آموزش هفته ٦بازه زماني شامل  تابستان: دوره 
  اي از دروس هر رشته تحصيلي با هدفي مشخص، مصوب مراجع قانوني است.مجموعه به هم پيوسته درسي: برنامه 
سي: واحد  سي ميزان در ست در شگاهي  يا عملي ساعت، ١٦نظري  واحد هر براي آن مفاد كه ا  ساعت، ٣٢آزماي

كارآموزي، بسته به رشته  و ساعت ٦٤عرصه  در كار يا كارورزي ساعت، ٤٨عملي)  (بازديد ميداني عملياتيا  كارگاهي
صيلي يك طول در ساعت ٣٢٠تا  ١٢٠از  ،و گرايش سال تح ستاني دوره يا نيم سي برنامه طبق و تاب صوب در  اجرا م

 .شودمي
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 آغاز در دانشجو، مهارت يا دانش كمبود رفع براي آن گذراندن آموزشي، گروه تاييد به كه است درسي جبراني: درس 
  شود.دوره تحصيلي، ضروري تشحيص داده مي

شروطي:  صيلي، معدل كمتر از  م سب مقررات هر دوره تح سال، بر ح شجو در يك نيم ست كه دان صيلي ا وضعيت تح
 حد نصاب تعيين شده در آن دوره را كسب كرده باشد.

شته  صيلي: ر شاخه فرعي شعبه يكي تح ضوع داراي قلمرو لحاظ به كه علمي هاياز  شخص مو ساير  متمايز از و م
 .انجامدهاي علمي است و به احراز دانش تخصصي، مهارت يا كارآمدي معيني ميشاخه

صيلي: گرايش  شته يك اي ازشعبه به تح صيلي ر صي بر ناظر كه تح ص شد، اطالق مي آن وجه تخ  شود. اختالفبا
  .باشد بيشتر رشته واحدهاي درصد كل ٧٠از  نبايد رشته،يك  از گرايش دو در هادرس

سته: كارداني  صيلي دوره پيو شگاهي بدون نياز به  تح شي داراي پيش دان كه دارندگان مدرك ديپلم، (در نظام آموز
 به مصــوب، برنامه طبق درســي واحد ٦٨شــوند و با گذراندن حداقل دانشــگاهي) به آن وارد ميپيش گذراندن دوره

  .آيندنايل مي مدرك كارداني دريافت
ــته: كارداني  ـــيلي دوره ناپيوس ـــطه دوره از پس تحص ـــت كه فرد پس از اخذ ديپلم و گذراندن دوره  متوس اس

شگاهي) به آن واردپيش شي داراي پيش دان شگاهي (در نظام آموز سي واحد ٦٨شود و با گذراندن حداقل مي دان  در
 .آيندنايل مي مدرك كارداني دريافت به مصوب، برنامه طبق

سي  شنا سته: كار صيلي دوره پيو ست تح سطه دوره از پس ا ست متو كه فرد پس از اخذ ديپلم و گذراندن دوره  ا
درسـي  واحد ١٣٠ حداقل شــده و با گذراندن دانشــگاهي (در نظام آموزشــي داراي پيش دانشــگاهي) به آن واردپيش
 .آيدمينايل  كارشناسي مدرك دريافت به مصوب درسي برنامه طبق

 حداقل و با گذراندن آغاز ناپيوسته) يا كارداني (پيوسته دوره از پس كه است تحصيلي دوره ناپيوسته: كارشناسي 
 .شودمي منتهي كارشناسي مدرك دريافت به مصوب، برنامه طبق درسي واحد ٦٨

  واحد درسي است.  ٣٢ تا ٢٨شود و شامل دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارشناسي آغاز مي كارشناسي ارشد: 
  واحد درسي است.  ٣٦شود و شامل دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارشناسي ارشد آغاز مي دكتري تخصصي: 
بندي دسته مشترك، آزموني مواد به باتوجه كه است متوسطه دوره در تحصيلي هايرشته مجموعه آزمايشي: گروه 

 .شودمي
يك  در مشترك تخصص با علمي هيأت عضو تعدادي از متشكل دانشگاهيِ سازماني واحد ترينبنيادي آموزشي: گروه 

 .شودمي تشكيل دانشگاه در تحصيلي رشته آن اجراي و ايجاد علمي خاص يا چند رشته متجانس كه به منظور رشته
  راستا تعريف شوند.هاي آموزشي هماي است كه در مجموعه گروهدوره عرض:دوره هم 
شي: شوراي  صي شوراهاي از يكي آموز ص ستين تخ ست سطح در نخ ريزي راهبردي در امور گذاري و برنامهسيا

شگاه شي دان ست آموز سهيل در كه به منظور ايجاد هماهنگي ا شجو در حوزه  اجرايي امور و ت صيل دان مرتبط با تح
  شود.معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي تشكيل مي
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در دوره كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي كه برنامه درسي مربوط  اي تحصيليشيوه پژوهشي: -شيوه آموزشي 
نامه و يا رســـاله به آن، عالوه بر واحدهاي درســـي، مشـــتمل بر اجراي يك پروژه تحقيقاتي اســـت كه منجر به پايان

  شود. مي
ضوابط م شيوه مجازي:  شجوي آن برابر  ست كه دان شد ا سي ار شنا سي يا كار شنا شي در دوره كار عين شيوه آموز

حضوري كند. در اين شيوه دانشجو نيمهشود و به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات، تحصيل مينام ميپذيرفته و ثبت
  كند.يا غيرحضوري تحصيل مي

ست كه پس از بررسي همه جانبه از توانمندي ارزيابي جامع:  شجوي دكتري تخصصي ا هاي آموزشي و پژوهشي دان
 شود. گذراندن واحدهاي دوره برگزارمي

ستاد راهنماي  شي ا ضو: آموز سلط و آگاه علمي هيأت ع شي امور به م شي و پژوه ست آموز شكده  سوي از كه ا دان
  .باشد دانشجو راهنماي تحصيل پايان دوره تحصيلي،تا  ورود تاريخ تا از شودمي انتخاب مربوطه

مستند علمي است كه در فرآيند تحصيل دانشجوي دوره كارشناسي ارشد و از طريق تحقيق در يك حوزه  نامه:پايان 
معين از رشته يا گرايش تحصيلي و با راهنمايي استاد/ استادان راهنما و حسب مورد بر اساس استانداردهاي پژوهشي 

  شود.ميتدوين 
ساله:  صي و از طريق تحقيق در يك حوزه  ر ص شجوي دوره دكتري تخ صيل دان ست كه در فرايند تح ستند علمي ا م

شي با هدف  ستانداردهاي پژوه ساس ا ستادان راهنما و بر ا ستاد/ ا صيلي، با راهنمايي ا شته يا گرايش تح معين از ر
  شود.توسعه مرزهاي دانش تدوين مي

عضاي هيئت علمي داراي مدرك دكتري تخصصي است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو را در يكي از ا استاد راهنما: 
  نامه يا رساله بر عهده دارد.انجام پايان

شاور:   ستاد م شاوره ا سئوليت م ست كه م صص مرتبط ا صالحيت با تخ ضاي هيئت علمي و يا فرد داراي  يكي از اع
  بر عهده دارد.  نامه و يا رسالهدانشجو را در انجام پروژه، پايان

اعضــاي هيئت علمي يا افراد متخصــص داراي صــالحيت دانشــگاهي هســتند كه براي ارزيابي كمي و  هيات داوران: 
صوب كيفي پايان ستورالعمل اجرايي م صي مطابق د ص شد و دكتري تخ سي ار شنا شجو در دوره كار ساله دان نامه و يا ر

  .شونددانشگاه انتخاب مي
  هدف 
نامه، انتظام بخشــيدن به امور تحصــيلي دانشــجويان از طريق تعيين چارچوب قانوني براي آييناز تدوين اين هدف  :  ١ ماده

صحيح برنامه شگاهاجراي هماهنگ، يكپارچه و  شي دان شي و پژو.ه سههاي آموز س شور به منظور ها و مؤ هاي آموزش عالي ك
ــتاوردهاي علمي ــنا با علم و آخرين دس ، و منطبق با نيازهاي جامعه، در راســتاي تربيت نيروي انســاني متخصــص، متعهد، آش

  هاي موجود براي ارتقاي سطح كيفي آموزش و پژوهش در دوره كارشناسي است.گيري بهينه از ظرفيتبهره
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٥ 

  رايط ورود به دانشگاهش 
هاي عمومي از طريق پذيرفته شــدن در آزمون ورودي و يا كســب پذيرش از شــرط ورود به دانشــگاه، شــايســتگي :  ٢ ماده

  ق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است.دانشگاه طب
  نظام آموزشي 
  آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي است. :  ٣ ماده
ــت براي دوره :  ٤ ماده ــگاه موظف اس ــجو بپذيرد و فقط دانش ــت، دانش اي كه مجوز آن را از مراجع قانوني دريافت نموده اس
  يد.است، را اجرا نما هاي آموزشي و درسي كه بر اساس ضوابط ابالغي وزارت تدوين گرديدهبرنامه

 .است فارسي زبانِ به صرفاُ دانشگاه در آموزش :  ١تبصره 
  پذير است.بار امكانصرفاً يك آموزش رايگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصيلي :  ٥ ماده
  نوع درس  
  د.نشواصلي و تخصصي تقسيم مي، پايه ،دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي به دروس عمومي  :*  ٦ ماده

  :ضه ميدروس عمومي شجويان عر سعه اطالعات و معلومات عمومي دان شود و گذراندن اين دروس براي به منظور تو
  عموم دانشجويان الزامي است.

 شود.دروس پايه: به منظور تقويت بنيه علمي و ايجاد زمينه فعاليت براي پذيرش دروس اصلي و تخصصي ارائه مي  
  دهد.تشكيل ميدروس اصلي: اساس و مبناي دروس تخصصي رشته را  
 گردد.دروس تخصصي: به منظور افزايش توان علمي و عملي دانشجو در رشته مربوطه تدريس مي  

  شود.دروس از نظر جنبه انتخاب به الزامي و اختياري تقسيم مي  :*  ٧ ماده
 د.نباشيدر طول دوره براي دانشجو اجباري است و قابل تعويض نم هاكه گذراندن آن هستندسي ودروس الزامي: در  
  :نمايديمار خود و موافقت دانشكده اخذ دانشجو به اختيكه  هستندسي ودردروس اختياري.  

  شود.تقسيم مي نياز)(پيش دروس از نظر ارتباط با دروس ديگر به مستقل و وابسته  :*  ٨ ماده
 .دروس مستقل: درسي است كه انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگري نيست  
 ــته ــت كه ياز)ن(پيش دروس وابس ــي اس انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگر يا اخذ همزمان با درس ديگر : درس

 نياز به صورت همزمان اخذ گردد) نياز آن بايد گذارنده شود يا دروس همباشد. (دروس پيش
  

  د.شويدروس از نظر نحوه تدريس به نظري و عملي تقسيم م  :*  ٩ ماده
 شود.به صورت خطابه, كنفرانس، سمينار، بحث، و گفتگو ارائه داده مي مجموعه دانشي است كه دروس نظري: حاوي  
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٦ 

 ـــت كه انتقال آنها محتاج به تمريندروس عملي: حاوي مجموعه مهارت ـــگاهي  ،هايي اس عمليات كارگاهي و آزمايش
  دارد.

 موارد آموزشي 
  ريزي آموزشيبرنامه -٧-١

 دروس، اضطراري حذف ،)اضافه و حذفواحد، ترميم (انتخاب  زمان و چگونگي درباره گيريتصميم و ريزيبرنامه :*  ١٠ ماده
 .باشدمي دانشگاه آموزشي شوراي بر عهده غيره و تاريخ تجديدنظر نمره، ثبت و اعالم
ــته هر و دوره هر دروس تمامي ارائه ترتيب و چگونگي  :*  ١١ ماده  طبق درس هر تاخر) و (تقدم نياز پيش رعايت با رش
 .است آموزشي گروه برعهده درسي مصوب برنامه

  .است معاف ماده اين به مربوط مقررات رعايت از تحصيلي نيمسال آخرين در دانشجو *:  ١تبصره 
ــره ـــرط دو بار مردودي در درس پيشنيازي يا اخذ همزمان يك درس با درس پيشهم *:  ٢ تبص نياز نياز مربوطه، تنها با ش

  پذير است. بديهي است كه در صورت عدم رعايت اين شرط، درس گذرانده شده مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت.امكان
  درس نيز بايد حذف گردند. نياز آننياز و پيشدر صورت حذف يك درس، دروس هم: *  ٣تبصره 

دانشگاه موظف است براي هدايت تحصيلي دانشجويان از زمان پذيرش، يكي از اعضاي هيئت علمي مرتبط با رشته  :  ١٢ ماده
شجو را به عنوان  صيلي دان شي«تح شگاه، بر نحوه عملكرد» راهنماي آموز صوب دان سازوكار م ساس  شي تعيين و بر ا او  آموز

  نظارت كند.
  يمدت مجاز تحصيل -٧-٢

شجو  :  ١٣ ماده صيل در آن دوره از دان سنوات مجاز، امكان تح ست و با اتمام  صيل در هر دوره محدود ا سقف مدت مجاز تح
  شود.سلب مي

   ، منوط به تأييد مراجع قانوني دانشگاه است.»در سنوات مجاز«ادامه تحصيل دانشجوي مشروط  :  ١ تبصره
نيمسال و در دوره كارشناسي  ٤ناپيوسته) و كارشناسي ناپيوسته مدت مجاز تحصيل در دوره كارداني (پيوسته و  :  ١٤ ماده

  نيمسال است. ٨پيوسته 
  نيمسال افزايش دهد.  ٢دانشگاه اختيار دارد، مدت مجاز را حداكثر تا  :١ تبصره
صره صره  ٢ مدت در چنانچه :*  ٢ تب سنوات تب سال افزايش  شجو ،١٤ماده  ١نيم شود آموختهدانش دان صيل ادامه از ن  تح
نهم با مجوز شوراي آموزشي دانشگاه به صورت رايگان و بدون دريافت هزينه و  نيمسالتمديد سنوات براي  .شد خواهد محروم
سالبراي  شجو هاي بعدينيم شهريه و  ثبت نام دان صوب تعرفه طبقبا دريافت  شگاه امنا هيات م شجويان از دان شمول دان  م

 .گرفتخواهد  صورت رايگان آموزش
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٧ 

  زمان دانشجوي دوره كارشناسيهمتحصيل  -٧-٣
  ها (دولتي و غيردولتي) ممنوع است. زمان دانشجوي دوره كارشناسي به شيوه حضوري در كليه دانشگاهتحصيل هم :  ١٥ ماده

صره  سي مي :  ١تب شنا شجوي دوره كار صيلي ميزمان، در دورهتواند همدان ضوري كه منتهي به مدرك تح شود، هاي غيرح
  تحصيل كند.

ساس مصوبات مراجع قانوني وزارت انجام تحصيل هم :  ٢تبصره  ستعدادهاي درخشان دوره كارشناسي بر ا زمان دانشجويان ا
  شود.مي

  ثبت نام دانشجويان -٧-٤
ست در هر نيمسال، در  :*  ١٦ ماده شگاه اعالم ميبازه  دانشجو موظف ا براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد  كند،زماني كه دان

 .شودمحسوب مي انصراف از تحصيل در هر نيمسال تحصيلي،دانشجو  ثبت نام. عدم نمايدمراجعه  گلستانآموزشي سامانه به 
 .است دانشگاه آموزشي شوراي برعهده تحصيل از منصرف دانشجوي تحصيل به بازگشت مورد در گيريتصميم *:  ١تبصره 
  مطابق با مصوبه هيات امنا خواهد بود. هزينه: ثبت نام دانشجويان بعد از زمان حذف و اضافه مشروط به پرداخت *  ٢تبصره 
شود كه توسط دانشگاه اعالم مي زمان تعيين شده در تقويم آموزشي، موظفند در وروديشدگان آزمون پذيرفته: *  ٣تبصره 
سي و انتخاب واحد مراجعه نمايند. عبراي نام صيلي پس از اعالم نتايج مادم مراجعه براي ننوي سال تح ستين نيم سي در نخ نوي

  آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.
  حذف و اضافه -٧-٥

دو درس را حذف حداكثر را اخذ و ، حداكثر دو درس دوره ترميمتواند در هر نيمســال تحصــيلي در دانشــجو مي  :*  ١٧ ماده
  ) تجاوز نكند.٢٠و حداكثر  ١٢انتخابي وي از حدود مقرر (حداقل ، مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي نمايد

  حضور و غياب -٧-٦
  هاي تحصيلي حضوري الزامي است. حضور دانشجو در تمام جلسات كالس درس دوره :  ١٨ ماده

صره  شجو اگر *:  ١تب سي در دان ٣ از بيش در
سات  ١٦ سه در يا كالس و جل  كند، غيبت درس همان نيمسال پايان امتحان جل

  .خواهد شد صفر درس آن نمره
صره  شجو غيبت چنانچه *:  ٢تب سال دان سه امتحان پايان نيم شخيص به در درس يا جل شي شوراي ت شگاه آموز  موجه دان
صاب  حد رعايت صورت اين در. شودمي حذف از مجموع درس هاي آن نيمسال درس آن شود، داده تشخيص  در واحد ١٢ن

 محسوب تحصيلي وي سنوات جزو كامل نيمسال يك عنوان به نيمسال مذكور ليو ،نيست الزامي دانشجو براي نيمسال طول
شجو زير  .شودمي شد، دانشجو مشروط بوده، و اگر ميانگين نمرات باالتر از  ١٢بنابراين در صورتي كه ميانگين نمرات دان  ١٧با

 باشد، دانشجو ممتاز نخواهد بود.
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  ارزشيابي دانشجو نحوه -٧-٧
پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس، توسط عضو هيئت علمي يا مدرس همان درس و بر اساس حضور، شركت   :  ١٩ ماده

  شود. هاي كالسي و نتايج امتحانات ارزشيابي ميدر فعاليت
  هاي نظري الزامي است.ي براي درسبرگزاري آزمون كتب :  ١تبصره 

صره  . بر اين اســاس پيشــرفت تحصــيلي دانشــجو، افزون بر ارزيابي دروس نظري مبتني بر آزمون كتبي اســت :  ٢تب
  شودهاي كالسي، بر اساس نتايج امتحانات پايان نيمسال ارزشيابي ميحضور و شركت در فعاليت

و  ١٠شود و حداقل نمره قبولي در هر درس محاسبه مي ٢٠نمره ارزشيابي از هر درس به صورت عددي از صفر تا   :  ٢٠ ماده
  است. ١٢ميانگين كل قابل قبول در هر نيمسال 

 درس بعدي، هاينيمسال در چنانچه نكند كسب قبولي نمره درس چند يا يك در نيمسال هر در كه دانشجويي *:  ١ تبصره
 ماند،باقي مي و ثبت دانشجو، تحصيلي نمرات ريز در قبلي مردودي هاينمره يا نمره بگذراند، قبولي نمره با را مذكوردروس  يا

سبه در هانمره اين اما سبه مالك درس آن در قبولي نمره آخرين صرفا و اثر بي دوره كل ميانگين محا  دوره ميانگين كل محا
 .بود خواهد

ــتفاده با دروس گذراندن *:  ٢ تبصــره ــره  از اس ــرفا ،*١تبص ــبه براي ص ــيلي دوره كل ميانگين محاس  هنگام در تحص
  .كندنمي خنثي را قبلي هاينيمسال در دانشجو مشروطي باشد ومي آموختگيدانش

صرهت س *:  ٣ ب شگاه، غير قابل تغيير ا شي دان شرايط شده در ت. تغيير نمرات نهايينمره پس از اعالم به اداره كل امور آموز
  پذير است.موافقت شورا با تغيير نمره، امكان ارايه داليل در صورت خاص و با حضور استاد در جلسه شوراي آموزشي و

  مشروطي -٧-٨
صيلي كمتر از  :  ٢١ ماده سال تح شجو در هر نيم شروط تلقي مي ١٢چنانچه ميانگين نمرات دان سال، م شد؛ آن نيم شود. با

نيسمال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد، از ادامه تحصيل محروم  ٣چنانچه دانشجويي در دوره كارشناسي 
  .شودمي

  دانشجوي ممتاز -٧-٩
ساوي  :*  ٢٢ ماده صيلي باالتر يا م سال تح شجو در هر نيم  ١٧چنانچه با رعايت حداقل واحد مجاز ترمي، ميانگين نمرات دان

 گردد.باشد؛ دانشجو ممتاز تلقي مي
  انتخاب واحد درسي -٧-١٠

 واحد درسي براي دانشجو الزامي است. ١٢انتخاب حداقل :   ٢٣ ماده
واحد درسي  ٢٠باشد، دانشجو مجاز به انتخاب حداكثر  ١٧تا  ١٢كه معدل نيمسال قبلي دانشجو بين درصورتي *:   ١تبصره 

  باشد.مي
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شجو چنانچه  :*  ٢٤ ماده سال يك در دان شروط نيم سال در گردد، م سي واحد ١٤تا  تواندمي حداكثر بعدي نيم  انتخاب در
 .كند

 بعد نيمسال تحصيلي در دانشجو اينصورت در باشد، ١٧حداقل  نيمسال يك در دانشجويي نمرات ميانگين اگر *:  ١ تبصره
 .نمايد اخذ درسي واحد ٢٤تا  تواند حداكثرمي

شته باقي درسي واحد ٢٤حداكثر  آموختگي، دانش براي آخر نيمسال در دانشجو چنانچه *:  ٢ تبصره  كه بشرطي باشد، دا
با لحاظ نمودن تمام واحدها  ٢٤سقف واحد  .نمايد اخذ درسي واحد ٢٤تا  تواند مي باشد، ١٠باالي وي كلمعدل ميانگين 

  شود.از جمله كارآموزي و پروژه، در نظر گرفته مي
 .باشدالتحصيل، اخذ دو درس از گروه معارف در يك نيمسال مجاز نميبه غير از دانشجويان فارغ *:  ٣تبصره 
  .كند * استفاده٣٧ماده  ٥تبصره  و *٢٤* ماده ٢ تبصره مفاد از تواند نمي همزمان دانشجو *:  ٤ تبصره
صره شجو باقيمانده يا انتخابي واحدهاي كه صورتي در *:  ٥ تب ضافه)، و (حذف ترميم و واحد انتخاب از پس ،دان  از خارج ا

شجو سي حذف هيچگونه بدون و اراده دان سي واحد ١٢از  كمتر به در سد، در سال آن بر سال يك عنوان به نيم در  كامل نيم
صيلي سنوات سوب وي تح شروط در اما شود،مي مح شجو شدن ممتاز يا شدن م صره بود. اين خواهد تاثيربي دان شامل  تب

  .بود نخواهد اضافه) و (حذف ترميم زمان از پس گرفته صورت غيرموجه و موجه هايحذف
  حذف درس -٧-١١

شجويان  :*  ٢٥ ماده سيميدان صيلي توانند برخي واحدهاي در شده در زير حذف  در هر ترم تح شخص  ضوابط م را بر طبق 
  نمايند.

صره  شجو موافقت كند و اين امر منجر به كاهش تعداد  :  ١تب سي دان شگاه به هر دليل با حذف واحدهاي در صورتي كه دان در 
  شود.كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي واحدهاي دانشجو از حدنصاب شود، آن نيمسال به عنوان يك نيمسال

صره  صيلي، مي :* ٢تب سنوات مجاز تح شجويان روزانه بعد از اتمام  ست دان سالبابت ثبتباي ، اخذ درس و يا نام نيم
  شهريه پرداخت نمايند. اخذ مجدد درس

صره  شي تا حذف تك *:  ٣تب صيلي با رعايت مقررات آموز سال تح شروع پايان وقت اداري روز كاري درس در هر نيم قبل از 
شي در ارتباط با اين حذف از قبيل رعايت حداقل امتحانات امكان ست. رعايت كليه مقررات آموز سي، حذف  ١٢پذير ا واحد در

  و ... الزامي است. ينيازو پيش ينيازحداكثر يك درس در طول نيمسال، عدم امكان حذف دروس عملي و دروس هم
صره  شي  *:  ٤تب شوراي آموز شجو و تأييد  ست كتبي دان صيلي با درخوا سال تح شرايط خاص، حذف تمام دروس يك نيم در 

صيلي،  سنوات تح ساب در  شروع امتحانات و با احت شگاه، قبل از  شدمي پذيرامكاندان ست و  .با ست درخوا شجو موظف ا دان
ستندات مربوط به حذف  سال را حداقل يك ماه قبل تمام م سليم دروس يك نيم شي مربوط ت شروع امتحانات به گروه آموز از 

نمايد تا جهت اتخاذ تصميم به امور آموزشي دانشگاه ارسال گردد. امور آموزشي دانشگاه موظف است تا دو هفته قبل از شروع 
  تيجه را به دانشكده ابالغ نمايد. الزم به ذكر است:امتحانات، ن

 .نمايد ارائهآموزش دانشكده اداره ود را به خ نيمسالدانشجو موظف است تقاضاي حذف  الف:



  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
  آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي

 و پس از آن ١٣٩٧ورودي سال ويژه دانشجويان كارشناسي 

١٠ 

شجو ميب:  شرايط خاص، دان سنوات در  ساب در  سال با احت صيل، حداكثر از دو بار حذف نيم تواند با رعايت مدت مجاز تح
  تحصيلي استفاده كند.

صورت مخالفت با حذف : ج سالدر شركت در نيم شي خود (اعم از انتخاب واحد يا  شجو موظف به پيگيري كليه امور آموز ، دان
  ) در موعد مقرر است. نيمسالامتحانات پايان 

شهريه د: شــــهريهدانشجويان  ضافه بايد  ضافه پرداز در صورت حذف نيمسال ، قبل از حذف و ا ي ثابــــت و بعد از حذف و ا
  .اه بپردازندي ثابت و متغير را به دانشگشهريه

هاي باشد و نيمسالمي ٢سقف حذف ترم يا مرخصي تحصيلي (و مجموع آنها با هم) دانشجويان كارشناسي برابر  ه:
  مربوطه با احتساب در سنوات تحصيلي دانشجويان خواهند بود.

صره سهيالت *:  ٥ تب شجوياني شامل ماده اين ت ضباطي، كميته حكم با و تقلب دليل به كه دان  دريافت مردودي نمره ان
  .شودكنند، نميمي

صره  ضباطي نمره *  ٦تب شند، با حكم كميته ان سه امتحان تخلف يا تقلب نموده با شجوياني كه در جل در آن درس  ٢٥/٠: دان
 در كارنامه دانشجو منظور خواهد شد.

  غيبت پزشكي -٧-١٢
  باشد:نامه اجرايي غيبت پزشكي به صورت زير ميشيوه  :*  ٢٦ ماده

  شجويي كه ست حداكثر تا دان شود موظف ا سال ن سه امتحانات پايان نيم شركت در جل  ٧٢به علت بيماري موفق به 
شت و  شكي به مركز بهدا ست حذف پز شكي و فرم درخوا شتن گواهي پز ست دا ساعت بعد از امتحان درس، با در د

تواند نسبت به تشكيل پرونده درمان دانشگاه مراجعه نمايد. (در صورت بستري بودن دانشجو، يكي از اولياء بيمار مي
  پزشكي مراجعه نمايد).

 صيه مي شگاه تو شت و درمان دان ستقر در مركز بهدا شگاه م شك معتمد دان شجو در هنگام بيماري به پز گردد كه دان
شك معتمد  شده به تأييد پز صادر  ست گواهي  شگاه الزم ا شك خارج از دان صورت مراجعه به پز مراجعه نمايد و در 

  ا پزشك معتمد آن شهر (مستقر در مركز بهداشت و در مان آن شهر) رسيده باشد. دانشگاه و ي
 ضوع حذف غيبت شگاه، مو شك دان سط پز صورت تأييد گواهي تو شكي در  شامل معاون  ،پز شكي  سيون پز در كمي

يجه شود و نتآموزش مطرح مي اداره كل آموزشي، مدير آموزش، پزشك معتمد دانشگاه، مدير دانشجويي و كارشناس
  گردد.آن به اداره كل آموزش ارسال مي

 سال مذكور جزء سنوات سال به زير حد نصاب برسد، نيمدر صورتي كه با حذف درس سقف واحدهاي درسي آن نيم
شود. و كليه قوانين نظير تعهد خدمت آموزشي رايگان و مشروطي در مورد آن نيمسال تحصيلي دانشجو محسوب مي

  گردد.اعمال مي
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  به استادمعرفي  -٧-١٣
 با باشد، داشته نظري درس دو حداكثر آموختگيدانش براي تحصيلي نيمسال آخرين دانشجو در كه صورتي در  :*  ٢٧ ماده

شي تاييد گروه سال، آن واحدهاي سقف رعايت با و آموز شروط نيم ضور به م شجو ح شتن يا و درس آن هايدر كالس دان  دا
 .بگذراند تابستان دوره يا آن نيمسال در استاد به معرفي صورت هب را دروس تواندمي كارنامه، در مردودي نمره

صره سب نكند، اما دوره عملي درس فوق را : *  ١ تب شجويي قبال يك درس عملي نظري را اخذ ولي نمره قبولي ك چنانچه دان
  اخذ نمايد. استادتواند با رعايت مفاد اين ماده، بخش نظري آن درس را به صورت معرفي به گذرانده باشد، مي

 پس هفته دو نيز درس نمره ثبت زمان حداقلبوده و  پذيرامكانترميم  پايان از پس استاد به معرفي دروس اخذ *:  ٢ تبصره
 .بود خواهد درس اخذ از

ستاد به معرفي دروس يا درس دانشجويي چنانچه *:  ٣ تبصره  كارشناسي مقطع در همزمان كه نمايد اخذ نيمسالي در را ا
 .بود خواهد دانشجو برعهده آن همزماني مسئوليت باشد، شده هم پذيرفته ارشد

صره نظر معاون : معرفي به اســتاد فقط تحت نظر اعضــاي هيات علمي تمام وقت قابل ارايه اســت، و در موارد خاص با *  ٤ تب
 باشد.ميسر مياند، آموزشي دانشگاه براي ساير اعضاي هيات علمي تمام وقت كه آن درس را تدريس نكرده

  مهلت ثبت نمرات -٧-١٤
بخشــيدن در انجام امور آموزشــي و مطابق با دســتورالعمل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مهلت منظور نظم به  :*  ٢٨ ماده

  س مختلف به صورت زير تعيين گرديد:ثبت نمرات درو
  روز پس از امتحان آن درس است. ١٠نمرات نظري براي هر درس، حداكثر  ثبتمهلت  
  شه ثبتمهلت شگاهي، كارگاهي، نق شي و نمرات دروس عملي، آزماي شابهك حداكثر تا دهمين روز امتحانات  موارد م

  نيمسال است.
  باشـد. بر اين ماه مي ١٠و كمتر، براي دانشـجويان كارشـناسـي  ٣مهلت ثبت نمره پروژه كارشـناسـي با واحد معادل

سي را اخذ مي شنا سال اول، پروژه كار شجوياني كه در نمي ساس مهلت ثبت نمره براي دان سال  ١٥نمايند تا ا تيرماه 
  آذر سال بعد خواهد بود. ١٥يند، تا دانشجوياني كه نيمسال دوم اين درس را اخذ نما برايبعد و 

  شتر از سي با واحد معادل بي شنا ساس مهلت ثبت نمره براي ماه مي ١٢، ٣مهلت ثبت نمره پروژه كار شد. بر اين ا با
سال اول اخذ نموده شجوياني كه اين درس را در نمي سال دوم اخذ  ١٠اند، دان شجوياني كه در نيم شهريور و براي دان

  باشند.ن ميبهم ١٠اند، نموده
  شده توسط مدير گروه هستند.ملزم به دفاع از پروژه در حضور استاد پروژه و يك داور تعيين كارشناسيدانشجويان  

صره  برنامه در كه دروســي و عرصــه در كار صــحرايي، عمليات كارورزي، و كارآموزي دبيري، تمرين دروس نمرات *:  ١ تب
 طول در هاآن تكميل مربوط، آموزشي گروه تأييد و مدرس تشخيص به كه صورتي در شود،مي ارائه پروژه مصوب، با درسي

 .شودمي انجام ٩ماده  بقاطم ناتمام نمره شدن قطعي شود،مي تلقي ناتمام نباشد، ميسر نيمسال تحصيلي يك
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  اجتماعي -مهارتيدروس اختياري  -٧-١٥
شجويان مي :*  ٢٩ ماده صل هر توانند عالوه بر دروس عمومي، معارف، پايه، دان سرف شده در  شخص  صي و اختياري م ص تخ

 رشته تحصيلي برخي دروس مهارتي به صورت زير را نيز اخذ نمايند.
شجو مي ستگاه -تواند دو دروس از دروس مهارتيدان شامل مهارتاجتماعي د شجويي، كارآفريني و هاي اجرايي  هاي زندگي دان

فرهنگ و تمدن اسالم و ايران، شناخت محيط زيست، مديريت بحران، هاي دفاع مقدس، ، صالحيت شغلي، ارزشافزاييمهارت
استانداردسازي را در چارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف واحدهاي دوره و با تأثير در معدل در كارنامه تحصيلي و به صورت 

  همچنين: رايگان اخذ نمايد.
  نيسمال و كل دانشجو تاثيرگذار است.واحد از اين دروس براي دانشجويان در معدل  ٤: اخذ حداكثر الف
  نه، بدون پرداخت شهريه خواهد بود.واحد از اين دروس براي دانشجويان روزا ٤: اخذ حداكثر ب
واحد از اين دروس باشد، در اين صورت ملزم به پرداخت شهريه بوده و  ٤ي مايل به اخذ بيش از ي: چنانچه دانشجوج

ـــ ـــنوات مجاز و مازاد بر س در معدل در كارنامه  ريأثت قف واحدهاي دوره و با ثبت نمره درس و عدمدر چهارچوب س
  شود.تحصيلي دانشجو در نظر گرفته مي

  تغيير رشته -٧-١٦
شجوي دوره :  ٣٠ ماده سته مي دان سي پيو شنا شرايط كار صورت دارا بودن  شگاه«تواند در  صورت موافقت » در همان دان و در 

  ، رشته تحصيلي خود را تغيير دهند. »سنوات مجاز باقيمانده«دانشگاه، مشروط به امكان ادامه تحصيل در 
  تواند با رعايت ضوابط تغيير رشته دهد. بار ميدانشجو در هر دوره تحصيلي فقط يك:   ١ تبصره
  كارشناسي ناپيوسته ممنوع است. كارداني پوسته و  تغيير رشته دانشجو در دوره :   ٢ تبصره
  عرض مجاز است. هاي همسازي دروس فقط در دورهدر صورت تغيير رشته، معادل:   ٣ تبصره
 وجود داشته باشد. دانشگاه در دانشجو تقاضاي مورد گرايش يا رشته *:  ٤تبصره 
  براي تغيير رشته الزامي است. دانشگاه آموزشي شوراي تائيد و مقصد و مبدا آموزشي گروه موافقت :*  ٥تبصره 
صره  سابي هاينمره :*  ٦تب شجو اكت سري آزمون در دان شي گروه سرا آن  در شده پذيرفته فرد آخرين نمره از ربطذي آزماي

  بيشتر باشد. كشور آموزش سنجش سازمان تائيد با پذيرش سال در و دانشگاه در گرايش يا رشته
صره  ــته بعد از  *:  ٧تب ــت تغيير رش ــي ارائه درخواس ــوم واحدهاي درس ــم و حداكثر دو س ــش گذراندن حداقل يك ش

  پذير است.امكان
شته تغيير :*  ٣١ ماده ضوري از روزانه، به شبانه از دولتي، به غيردولتي از باالتر، هايدوره به ترپايين هايدوره از ر  به غيرح
 .است مجاز آن برعكس ولي است ممنوع حضوري و حضورينيمه

 هاآن در پذيرش كه هاييرشته به باشدمي آزمون بدون طريق از دوره در وي پذيرش كه دانشجويي رشته تغيير :*  ١ تبصره
 .است ممنوع باشد، گرفته صورت سراسري طريق آزمون از
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 انتقال -٧-١٧
  انتقال دانشجو، در صورت تأييد دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد، بالمانع است.  :  ٣٢ ماده

حضوري و حضوري پرداز به رايگان، از غيرحضوري به نيمهانتقال دانشجو از دانشگاه غيردولتي به دولتي، از شهريه :  ١تبصره 
  ممنوع، ولي عكس آن مجاز است.

  واحد در دو نيمسال در دانشگاه مبدا با ارائه ريز نمرات تاييد شده الزامي است. ٣٠*: گذراندن حداقل   ٣٣ ماده
  تا پايان نيمسال چهارم تحصيلي دانشجو قابل بررسي است. هاي انتقال حداكثر*: درخواست  ٣٤ ماده
آموختگي تعداد كل واحدهاي الزم براي دانش %٤٠: واحدهاي گذرانده شده در دانشگاه مبدا بايد كمتر از *  ٣٥ ماده
  باشد.

  مهماني -٧-١٨
هاي دانشــجويان متقاضــي مهماني در مقاطع كارشــناســي از پذيرش و بررســي درخواســت دانشــگاه*: اين   ٣٦ ماده

سته ضوري و  ناپيو سالمي، نيمه ح شگاه آزاد ا سته: غيرانتفاعي، علمي كاربردي، دا سي پيو شنا و كارداني؛ مقطع كار
  ها و يا غيردولتي بودن دانشگاه معذور است.غيرحضوري ذيل به علت عدم داير بودن اين دوره

سي*:   ٣٧ ماده ست برر شجوي ميهمان منوط به گذراندن حداقل  درخوا سي (از دروس دور ١٤دان ه واحد در
 .در دانشگاه مبدا مي باشد ١٣ /٠٠تحصيلي) با معدل كل حداقل 

صوبه هيات  صورت *: در  ٣٨ ماده شهريه مطابق با م شجو موظف به پرداخت  شجو، دان موافقت با مهماني دان
 امناي دانشگاه است.

 دانشگاه كارشناسي و كارداني هاي دوره دانشجويان انتقال و ميهماني نامهآيين مطابق دانشجو انتقال و ميهماني *:  ٣٩ ماده
  نامه ارايه شده است.شود، كه در پيوست اين آيينمي انجام وزارت مصوب غيردولتي و دولتي عالي آموزش و مؤسسات ها

  انتقال توام با تغيير رشته -٧-١٩
: دانشــجو در صــورت گذراندن حداقل يك شــشــم واحدهاي درســي در دانشــگاه مبدا، احراز نمره آزمون *   ٤٠ ماده

تواند تقاضاي انتقال و تائيد دانشگاه مبدا ميسنوات مجاز تحصيلي  ، داشتنشته مورد تقاضارر سراسري اين دانشگاه د
  نمايد.توام با تغيير رشته خود را به اين دانشگاه اعالم 

شوراي *  ٤١ ماده صورت موافقت با  ضي، در  شجوي متقا شته دان صدور حكم انتقال توام با تغيير ر : پذيرش قطعي و 
  گيرد.خاص دانشگاه صورت ميآموزشي و كميسيون موارد 

  : انتقال توام با تغيير رشته دانشجو فقط براي يكبار مجاز است.*  ٤٢ ماده
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  پذير است و لذا پرداخت شهريه الزامي است.ال توام با تغيير رشته صرفا به دوره شبانه امكانق: انت*  ٤٣ ماده
 سازي دروسمعادل -٧-٢٠

  :باشدمي ذيل شرح به دانشجويان گذرانده درسي واحدهاي پذيرش و معادلسازي  :*  ٤٤ ماده
صره  سته واحد از دروس معادل ٢٠تا  ١٢به ازاي هر  *:  ١تب شجو كا صيلي دان سنوات مجاز تح سال از  شده، يك نيم سازي 

  شود.مي
  گيرد:عرض زير صورت ميهاي آموزشي همسازي دروس صرفا در شيوهمعادل: *  ٢تبصره 
 حضوري يا غيرحضورينيمههاي حضوري، واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره  
 حضوري و غيرحضوريحضوري به نيمهنيمه  
 غيرحضوري به غيرحضوري 
 شگاه ١٢بدني با نمره سازي دروس عمومي، معارف و تربيتمعادل سات آموزش يا باالتر از همه دان س ها و مؤ

 عالي دولتي و غير دولتي قابل انجام است.
 نمره  حداقل داشتن شرط به باشد، يكسان جديد رشته درس مصوب برنامه با كه دانشجو توسط شده گذرانده دروس

 .گيردمي قرار پذيرش مورد آموزشي نظر گروه با ،١٢
 شجويان دروس سازيمعادل شي گروه تائيد با انتقالي دان سال صورت به آموز سال به نيم گيرد و همه انجام مي نيم

 .شد خواهد ثبت تحصيلي كارنامه در عينا ... و مشروطي شامل دانشجويان سوابق تحصيلي
 شجويان نمرات شته تغيير با توام انتقالي دان شته تغيير و ر شتن صورت در داخلي؛ ر شتراك دا  دروس با محتوايي ا

 ١٢هر  ازاي به و گيردمي قرار بررسي مورد نيمسال هر در همين ماده ٢تبصره ساير بندهاي رشته جديد، مطابق با 
 كارنامه در مشروطي نيمسال يك باشد، ١٢ از كمتر آن نمرات كل كه ميانگين اي نشده پذيرفته درسي واحد ٢٠تا 

 .شد خواهد ثبت دانشجو
 شجويان شده پذيرفته نمرات سري آزمون در مجدد قبولي دان شگاه سرا شده قبليبندهاي  موارد رعايت با هادان  ذكر 

 .شد خواهد مجزا ثبت نيمسالدر يك 
  سازي شده به صورت زير خواهند بود.*: نحوه ثبت دروس معادل  ٤٥ ماده

 دروس قبولي 
o  توسط دانشكده مقصد بررسي شده و در صورتي كه با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي كافي داشته

باشند، پذيرفته شده و در تطبيق نهايي قابل محاسبه خواهند بود (درس با نمره در كارنامه باقي مانده و در 
 شود).معدل محاسبه مي

o شود (درس با نمره در كارنامه باقي اثر در كارنامه ثبت ميت عدم پذيرش در رشته جديد با كد بيدر صور
 شود).مانده، اما در معدل و تطبيق محاسبه نمي

 دروس مردودي 
o شود.عينا در كارنامه باقي مانده و در معدل محاسبه مي 
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رشته به رشته جديد با نمرات ده و باالتر نبايد مجددا اخذ دروس پذيرفته شده از رشته قبلي (طبق سر فصل دروس) در تغيير 
 و تكرار شود.

  كارآموزي -٧-٢١
 ٨ حداكثر كارآموزي دارايبه همراه واحد  (به غير از ترم تابسـتان) كه در آخرين نيمسـال تحصـيليدانشـجوياني  :*  ٤٦ ماده

  .نمايند اخذ نيمسالدر طول توانند واحد كارآموزي را مي، باشندواحد درسي 
  تابستان اخذ نمايند. ترمتوانند همراه كارآموزي واحد درسي در التحصيل نميغيرفارغدانشجويان  *:  ١تبصره 
  تابستان اخذ نمايند. ترمتوانند همراه كارآموزي واحد درسي در التحصيل ميدانشجويان فارغ *:  ٢تبصره 
صره  صيلي اخذ نموده *:  ٣تب سال تح شجوياني كه كارآموزي را در آخرين نيم اند، تا يك مهلت ثبت نمره كارآموزي براي دان

  نيمسال بعدي خواهد بود. شروعهفته قبل از 
صره  شجوياني كه كارآموزي را در  *:  ٤تب ستان گذرانده ترممهلت ثبت نمره كارآموزي براي دان خواهد  شهريور ٣١اند، تا تاب

  بود.
  تابستان بدون پرداخت هزينه است. ترمبراي دانشجويان روزانه اخذ كارآموزي در  *:  ٥تبصره 
صره  شته *:  ٦تب صل درس هاها و گرايشبراي تمامي ر سرف شدهكه درس كارآموزي در  درس اين ، اخذ هاي آن پيش بيني 

  باشدتاثير در معدل كل ميالتحصيلي و با اجباري بوده و واحد مربوطه جز واحد الزامي براي فارغ
  تابستان ترم -٧-٢٢

  واحد است. ٦ با  تابستان ترمسقف واحدهاي مجاز براي دانشجويان در  :*  ٤٧ ماده
صره  شگاهترم در  *:  ١تب ستان اخذ دروس آزمايشگاهي، كارگاهي و معارف از تمام دان شرط تاب صلي با  ها، و اخذ دروس پايه، ا
  باشد.ميمجاز  ي نوشيرواني بابلانشگاه صنعتد و باالتر ازسطح همهاي فقط از دانشگاه ردي در درسيك بار 
  باشد.ها در دوره تابستان مجاز نميدر ديگر دانشگاه مردوديتخصصي حتي با شرط يك  دروساخذ  *:  ٢تبصره 
  باشد.معارف در دوره تابستان مجاز نمي دو دروساخذ  *:  ٣تبصره 
در دوره  شود، نمرات دروسي كه دانشجوتابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نميدوره از آنجا كه نمره  :*  ٤تبصره 

  شود.تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي گذراندتابستاني مي
صره ستان مجاز به اخذ حداكثر *:   ٥ تب صيل در ترم تاب شجويان فارغ التح ساب دروس كارآموزي،  ٦دان سي با احت واحد در
  باشند.به استاد و پروژه كارشناسي ميمعرفي 
شوند، هاي ديگر مهمان ميدانشجويان اين دانشگاه كه در ترم تابستان در دانشگاه ١٢تا ١٠نمرات دروس مابين *:   ٦ تبصره

 مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت.
  مرخصي تحصيلي -٧-٢٣

شجو :*  ٤٨ ماده صيل، مجاز سنوات رعايت با تواندمي دان سي دوره در تح شنا سته كار سال دو حداكثر پيو در  نيم
 .كند استفاده مرخصي از صورت تاييد شوراي آموزشي دانشگاه
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 .است تحصيلي سنوات در احتساب بدون و تحصيلي نيمسال دو زايمان، مرخصي مجاز مدت :*  ١ تبصره
صره صي مجاز مدت :*  ٢ تب شكي، مرخ شك تائيد صورت در پز شگاه معتمد پز شي، شوراي و دان سال دو حداكثر آموز  نيم

 .است تحصيلي سنوات در احتساب و بدون تحصيلي
 و تحصيلي نيمسال دو حداكثر ) ... و والدين يا همسر ماموريت (مانند تحصيلي مرخصي مصاديق ساير بررسي :*  ٣ تبصره

 .است دانشگاه آموزشي شوراي اختيار در مجاز، سنوات در بدون احتساب
 هايتبصره و ماده اين در مذكور هايمرخصي مجموع از دانشگاه آموزشي شوراي تشخيص با تواندمي دانشجو :*  ٤ تبصره

  .شود مندبهره آن مندرج در
  .پذيردنيمسال بعد صورت ميتا دو هفته قبل از شروع بايد درخواست مرخصي تحصيلي دانشجو  *:  ٥ تبصره

  انصراف از تحصيل -٧-٢٤
 آموزش اداره به كتبي صورت به و شخصا را خود انصراف درخواست بايد تحصيل، از انصراف متقاضي دانشجوي :*  ٤٩ ماده

سليم شگاه ت شجو دان ست مجاز كند. دان ست، ارائه تاريخ از ماه دو تا و بار يك براي فقط ا ضاي درخوا صراف تقا  پس را خود ان
 .شود مي صادر وي تحصيل از انصراف حكم مهلت، اين ضايانق از پس اينصورت، در غير گيرد

  كارشناسيپروژه  -٧-٢٥
شجويان *:  ٥٠ ماده شده  دان ستاد پروژه و يك داور تعيين  ضور ا سي در ح شنا سي ملزم به دفاع از پروژه كار شنا كار

شد. تواند بهتوسط مدير گروه هستند. نحوه دفاع از پروژه مي شكل ديگري با شفاهي، تهيه پوستر يا هر   صورت ارائه 
 گيرد.ميصورت  مربوطهي ارزشيابي پروژه كارشناسي بر اساس جدول نحوه
سي   ٥١ ماده شكده مهند سي يا دروس داراي پروژه (نظير دروس دان شنا صي كار ص صد تمديد پروژه تخ شجوياني كه ق *: دان

اين درس را مجددا اخذ نمايند، در غير اين صــورت پروژه تمديد نشــده و  ،عمران) را دارند، بايد در زمان انتخاب واحد يا ترميم
شده و واحد دروس اخذ شده نيمسال محسوب ناهد شد. الزم به ذكر است تمديد پروژه جزء تعداد نمره صفر براي آنها ثبت خو

 در محدوديت سقف واحد دروس اخذ شده محاسبه نخواهد شد.
  كارداني -٧-٢٦

واحد درسي (شامل  ٦٨در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته حداقل  :  ٥٢ ماده
شده وي  ١٠حداكثر  ساير دروس دوره) را با نمره قبولي بگذراند و ميانگين كل واحدهاي اخذ  واحد دروس عمومي و مابقي از 

شد، مي ١٢ شيا باالتر با شجويي و همچنين ته را دريافت كند. در غير اينتواند مدرك دوره كارداني همان ر صورت به چنين دان
سته، فقط يك گواهي، مبني بر تعداد واحدهاي  سي ناپيو شنا صيل در دوره كارداني و كار صرف يا محروم از تح شجوي من به دان

  گذرانده شده داده خواهد شد. 
صره  صرف :  ١تب شجو و  ستند دان ضاي م سب تقا شته يا مجري  نظر ازمدرك كارداني ح صوب در آن ر وجود دوره كارداني م

  شود.بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو، صادر مي
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 نياز مورد واحدهاي از بيش پيوسته كارشناسي دوره در تحصيل از محروم يا منصرف دانشجوي كه صورتي در *:  ٢ تبصره
شگاه صورت اين در باشد گذرانده قبولي نمره با كارداني را دوره  كارداني مدرك صدور براي كل ميانگين مالك را دروسي دان
 .شود باالتر يا ١٢دروس،  آن در دانشجو كل كه ميانگين دهد مي قرار

  آموختگيدانش -٧-٢٧
هاي كارداني، كارشـناسـي پيوسـته و ناپيوسـته، گذراندن كليه واحدهاي آموختگي براي دورهمالك دانش :  ٥٣ ماده

  پايان دوره است.در  ١٢دوره و داشتن ميانگين كل حداقل 
صره شجويي نمرات كل ميانگين چنانچه :*  ١ تب سي واحدهاي تمام گذراندن از پس دان شد ١٢از  كمتر دوره آن در  تنها با

 هاييدرس از واحد ٢٠حداكثر  مجوز اخذ با تا شود مي داده فرصت وي به تحصيلي سنوات مجاز رعايت سقف با نيمسال يك
ست، گذرانده ١٢از  كمتر نمره با كه ساند ١٢حداقل  به را خود شده اخذ دروس كل ميانگين ا صيلي مدرك و بر  را دوره تح

  .شود مي محروم تحصيل از اين صورت غير در كند دريافت
  آموزش دانشگاه است. كل آموختگي، زمان ثبت آخرين نمره درس دانشجو در ادارهتاريخ دانش :  ٥٤ ماده
 و است دانشگاه عهده به آن بر مرتبط قانوني گوييپاسخ هرگونه و نامهآيين اين اجراي حسن مسئوليت :  ٥٥ ماده

  .است وزارت آموزشي معاون يعهده بر آن مفاد و تفسير اجرا بر نظارت
صره ٦٧و اده م ٥٥ در نامهاين آيين شي نامه آيين به توجه و با تب شماره فناوري و تحقيقات علوم، وزارت آموز  ٤٣٠٦٩/٢ هاي(

شي ٢٣/٠٦/١٣٩٩در تاريخ ) ٠٦/٠٩/١٣٩٨مورخ  ٢٣١٥٦٧/٢و  ٠١/٠٣/١٣٩٧مورخ  شوراي آموز صويب  شگاه به ت سيد دان  و ر
شجويان براي سي  دان شنا شد مي االجراالزم ،از آن پسو  ٩٧ورودي كار شجويان بندهايي از آيين .با نامه كه قابل تعميم به دان

 باشد.قابل اجرا ميدانشگاه آموزشي هاي قبل باشد، پس از تصويب در شوراي ورودي
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  جدول دروس عمومي: ١پيوست 

 عمومي جدول دروس 
صورت جدول  سي به  شنا شجويان ميمي ١دروس عمومي براي مقطع كار شد، كه دان ست با سي را  ٢٢باي سبد در واحد از اين 

  اخذ نمايند.

 واحد ٢٢: دروس عمومي: ١جدول 
  مجموع  عملي  نظري  واحد  پيش نياز  نام درس  گرايش  رديف 

  ٣٢  -  ٣٢  ٢  -  )١انديشه اسالمي (  مباني نظري اسالم  ١
 ٣٢  - ٣٢  ٢  )١انديشه اسالمي (  )٢انديشه اسالمي (
 ٣٢  - ٣٢  ٢  -  انسان در اسالم

 ٣٢  - ٣٢  ٢  -  جتماعي اسالما -حقوق سياسي
فلســفه اخالق(با تكيه بر مباحث تربيتي   اخالق اسالمي  ٢

(  -  ٣٢  - ٣٢  ٢ 
 ٣٢  - ٣٢  ٢    اخالق خانواده

 ٣٢  - ٣٢  ٢  -  اخالق اسالمي( مباني و مفاهيم)
 ٣٢  - ٣٢  ٢  -  آيين زندگي (اخالق كاربردي)

 ٣٢  - ٣٢  ٢  -  عرفان عملي اسالم
 ٣٢  - ٣٢  ٢  -  انقالب اسالمي ايران  انقالب اسالمي  ٣

آشـنايي با قانون اسـاسـي جمهوري اسـالمي 
 ٣٢  - ٣٢  ٢  -  ايران

 ٣٢  - ٣٢  ٢  -  خميني (ره)انديشه سياسي امام 
 ٣٢  - ٣٢  ٢  -  تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي  تاريخ و تمدن اسالمي  ٤

 ٣٢  - ٣٢  ٢  -  تاريخ تحليلي صدر اسالم
 ٣٢  - ٣٢  ٢  -  تاريخ امامت

ني   ٥ با م با  يي  نا ــ آش
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 ٣٢  - ٣٢  ٢  -  تفسير موضوعي قرآن
 ٣٢  - ٣٢  ٢  -  تفسير موضوعي نهج البالغه

  ٤٨  -  ٤٨  ٣  -  فارسيزبان     ٦
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 ٣٢ ٣٢    ١  -  ١تربيت بدني   ٨
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 ٣٢  -  ٣٢  ٢    دانش خانواده و جمعيت  ١٠
  

  بايست رعايت گردد.تذكر: در اخذ دروس عمومي موارد زير مي
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  واحد است. ٢٢سقف واحد از دروس عمومي 
 واحد از مجموعه دروس مباني نظري اسالم مجاز است. ٤ اخذ دو درس به ارزش 
  واحد از مجموعه دروس اخالق اسالمي مجاز است. ٢اخذ يك درس به ارزش 
  واحد از مجموعه دروس انقالب اسالمي مجاز است. ٢اخذ يك درس به ارزش 
  مجاز است. تاريخ تمدن اسالميواحد از مجموعه دروس  ٢اخذ يك درس به ارزش 
 واحد از مجموعه دروس آشنايي با منابع اسالمي مجاز است. ٢رس به ارزش اخذ يك د 
  (اختياري) هر كدام به ارزش يك واحد هستند. ٢و  ٢ورزش 
  تربيت بدني ويژه و ورزش ويژه خاص ناتوانان ذهني و حركتي (اجباري) هر كدام به ارزش يك واحد (جايگزين تربيت

  گردند.) مي١و ورزش  ١بدني 
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  ان كارشناسيتحصيلي دانشجوي معافيت : ضوابط و مقررات٢پيوست 
  ان كارشناسيتحصيلي دانشجوي معافيت ضوابط و مقررات 

  ان مقطع كارشناسي به صورت زير تعيين گرديد.تحصيلي دانشجوي معافيت ضوابط و مقررات
  سنوات تحصيلي مشموالن -١-١

 باشد.سال مي ٥سي پيوسته به بعد در مقطع كارشنا ٩٠سنوات تحصيلي مشموالن از ورودي مهر 
شگاه و اعالم آن به  تذكر: شوند، با موافقت كميسيون موارد خاص دان سنوات اوليه موفق به اتمام تحصيل ن شجوياني كه در  دان

مجوز سنوات ارفاقي به  نيمسالشهرستان محل تحصيل، در صورت واجد شرايط شناخته شدن، حداكثر تا دو  ١٠دفتر پليس +
سنوات ارفاقي اي صورت مرحله صيل در  شرايط ادامه تح صورت وجود  شد. در  صادر خواهد  سامانه دفاتر  براي آنان از طريق 

ماه دانشجو را جهت دريافت مجوز سنوات ارفاقي  ٣ها موظفند حداكثر ظرف مدت ) قانون، دانشگاه٣٣) ماده (٢موضوع تبصره (
گردد، امكان ثبت درخواســت هدايت نمايند. تأكيد مي ١٠يس+با تكميل فرم درخواســت ســنوات تحصــيلي ارفاقي، به دفتر پل

  باشد.پذير ميامكان ١٠ماه پس از اتمام سنوات اوليه تحصيلي، توسط كاربران دفاتر پليس+ ٣سنوات ارفاقي، حداكثر 
  سنوات ارفاقي-١-٢

شرطي مي شمول در مقاطع مختلف، به  شجويان م سنوات ارفاقي بهرهدان شوند كه اتوانند از  صيل طي مند  مكان فراغت از تح
شند، لذا در صورت شته با شد،  ٨٥ي كه تعداد واحدهاي درسي گذرانده شده حداقل مدت سنوات ارفاقي را دا به صورت واحد با

  مند شوند:سنوات ارفاقي بهرهاز اول  نيمسالتوانند از اي ميمرحله
  باشند، مجوز سنوات ارفاقي به صورت يك ساله  هگذراندواحد  ١٠٠براي دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته كه بيش از

  گردد.صادر مي
  شجو شده گذراندهچنانچه واحدهاي سط دان سته بين  تو سي پيو شنا صورت  ١٠٠تا  ٨٥در مقطع كار شد، در اين  واحد با

سنوات ارفاقي به سب به عبارت ديگر  نيمساليك  نيمسالاي (يك صورت مرحله مجوز  صيلي منا شرفت تح و با لحاظ پي
) صــادر گردد. از اين مشــموالن تعهد كتبي برابر فرم تعهدنامه رســمي ســنوات نيمســالواحد در هر  ١٥حداقل  گذراندن

  ارفاقي اخذ گردد.
 سنوات اوليه + ارفاقي) موفق به فراغت از تحصيل نش سنوات مجاز تحصيلي ( صرفاً در آن دسته از مشموالني كه در  وند، 

صورت داشتن پيشرفت تحصيلي در سنوات ارفاقي و امكان فراغت از تحصيل طي نيمسال اول مهلت معرفي، با درخواست 
ـــگاه و ثبت آن در دفتر پليس+ ـــيل در مهلت معرفي بدون لحاظ غيبت به مدت يك  ١٠دانش ـــدور مجوز ادامه تحص ، ص

سال ضمناً اين مج نيم شد.  صادر مي وز از طريق دفاتر بهبراي آنان فراهم خواهد  شمند  ست در صورت هو گردد. بديهي ا
  غيبت خواهد شد. دوره صورت عدم معرفي مشمول در مهلت قانوني (يك ساله معرفي)، وي وارد 

صره: شجويان  تب سنوات ارفاقي دان شرايط اخذ  سانده و واجد  صيلي را به اتمام ر سنوات اوليه تح سي كه  شنا مقطع كار
صدور مجوز يك نمي شند، چنانچه با  سالبا تر (معادل كارداني) را در مهلت معرفي بتوانند مدرك معادل مقطع پايين نيم

  خواهد بود. اول مهلت معرفي بالمانع نيمسالاخذ نمايند، در اين صورت صدور مجوز ادامه تحصيل در قالب 
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 ) يل شــدن در مهلت يكســاله معرفي، مجوزي براي صــدور التحصــنامه اجرايي معافيت تحصــيلي، فارغ ) آيين١٣برابر ماده
ساله معرفي فارغ شجو در مهلت يك صيلي در مقطع باالتر نخواهد بود. بنابراين چنانچه دان شود، حق معافيت تح صيل  التح

شرايط برخورداري از معا شته و تا پايان خدمت دوره ضرورت يا اخذ معافيت دائم  صيل در مقطع باالتر را ندا فيت ادامه تح
  تحصيلي را نخواهد داشت. 

  صيل كنترل شمول را در طول مدت تح شجويان م صيلي دان سنوات مجاز تح صيلي و  ستگي تح ست پيو شگاه موظف ا دان
صورت غيرموجه با دانشگاه قطع ارتباط داشت ترك تحصيل تلقي و مراتب ماه به ٦نموده و در صورتي كه مشمول بيش از 

 ريخ وقوع به معاونت وظيفه عمومي شهرستان محل استقرار دانشگاه اعالم نمايد. ماه از تا ٣را حداكثر ظرف مدت 
  دانشجويان انصرافي، اخراجي يا ترك تحصيل به تحصيل ادامه -١-٣

دانشجويان انصرافي، اخراجي يا ترك تحصيل، با درخواست دانشگاه مربوطه و تصويب كميسيون موارد خاص مركزي يا استاني، 
  به تحصيل نمايند: ادامهتوانند با شرايط زير مي

  .از تاريخ انصراف، اخراج يا ترك تحصيل آنها بيش از يك سال سپري نشده باشد  
 ) قانون انصراف، اخراج يا ترك تحصيل داده باشند. ٣٣) ماده (١در سنوات اوليه موضوع تبصره (  
  .به خدمت اعزام نشده باشند  
 قانون (سنوات اوليه + ارفاقي) وجود داشته باشد. ٣٣وع ماده (امكان فراغت در سقف مجاز سنوات تحصيلي موض (  

  گردد. اعاده به تحصيل دانشجويان انصرافي، جزو يك بار انصراف محسوب نمي :  ١تبصره 
صره  شكي  :  ٢تب ست معافيت پز صيل يا اخراج)، درخوا صراف / ترك تح صيلي (ان شجوياني كه پس از اتمام معافيت تح دان

صمي صيل فوقدهند، در  شرايط اعاده به تح ساير  صيلي براي ورت عدم اخذ معافيت دائم، با لحاظ  الذكر، احياي معافيت تح
  آنان بالمانع خواهد بود. 

ستفاده از معا :  ٣تبصره  فيت دانشجويان اخراجي در صورت عدم بازگشت به تحصيل حداكثر ظرف مدت يك سال، امكان ا
  تحصيلي را ندارند.

  ن انصرافيمعافيت دانشجويا -١-٤
نامه اجرايي معافيت تحصيلي، معافيت دانشجويان انصرافي در صورتي كه تا يك سال پس از تاريخ انصراف، ) آيين٧طبق ماده (

شگاهي مشروط به  صيل در مقاطع دان شوند، در طول مدت تح شگاه جديد يا يك حوزه علميه پذيرفته  شته يا دان در مقطع يا ر
) قانون صورت گرفته باشد، فقط يك بار قابل تمديد ٣٣) ماده (١اوليه تحصيلي موضوع تبصره (اينكه انصراف در مدت سنوات 

 ات تحصيلي جديد محسوب نخواهد شد.است كه در اين صورت مدت تحصيل قبلي جزو سنو
صره  ٣٧و  ٣٦درحال حاضــر مبلغ وثيقه براي تمامي مشــموالن متقاضــي ادامه تحصــيل در خارج از كشــور (وفق مواد  :  ١ تب

  باشد.ميليون تومان) مي ٢٠قانون) دويست ميليون ريال (معادل 
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  معافيت تحصيلي دانشجويي خارج از كشور -١-٥
ظرف مدت شــش ماه از تاريخ صــدور معافيت نمايند بايد مشــموالني كه معافيت تحصــيلي دانشــجويي خارج از كشــور اخذ مي

صراف از تحصيل تلقي شده و  شتغال به تحصيل تا پايان مدت ياد شده، ان شتغال يابند و عدم ا تحصيلي، به تحصيل در خارج ا
  گردد. معافيت تحصيلي آنان لغو مي

صره ين شــده به داليل موجه فراهم چنانچه امكان خروج از كشــور و اشــتغال به تحصــيل مشــموالن فوق در مهلت تعي :  ١ تب
هاي علوم يا بهداشت و موافقت سازمان وظيفه عمومي، اين مهلت تا شش ماه نگردد حسب مورد با تأييد و درخواست وزارتخانه

  ديگر قابل تمديد است. 
كنند، چنانچه در حين تحصيل به كشور مراجعت دانشجوياني كه با استفاده از معافيت تحصيلي در خارج از كشور تحصيل مي

نمايند و ظرف شش ماه به محل تحصيل خود برنگردند، از حيث معافيت تحصيلي در شمول احكام دانشجوي انصرافي موضوع 
  نامه اجرايي معافيت تحصيلي خواهند بود. قانون و آيين

صره بيشــتري نياز داشــته باشــد، برحســب پيشــنهاد چنانچه دانشــجويي براي بازگشــت به محل تحصــيل به مدت  :  ٢ تب
 هاي علوم يا بهداشت و موافقت سازمان وظيفه عمومي اين مدت با رعايت سقف مجاز تحصيل قابل تمديد خواهد بود. وزارتخانه
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  ضوابط مربوط به ميهماني و انتقال دانشجويان: ٣پيوست 
  ضوابط مربوط به ميهماني و انتقال دانشجويان 

  نامه وزارت علوم به صورت زير است.به ميهماني و انتقل دانشجويان بر اساس آيين ضوابط مربوط
  ميهمان مبنا -١-١

تواند پس از اعالم ترين محل به شهر موسسه مقصد باشد، دانشجو ميدر صورتي كه سكوت دائمي خانواده دانشجو در نزديك
ساس د شور طبق جدول زير و بر ا سنجش آموزش ك سازمان  سازمان قبولي از طرف  سط  ستورالعمل اجرايي اين ماده كه تو

شتن  صورت دا شجويان در  ساس دان شود. بر اين ا شد، ميهمان مبنا  سري آخرين  %٩٠سنجش تنظيم خواهد  سرا نمره آزمون 
شده در همان رشته در موسسه مقصد مي شروع به تحصيل حداكثر براي مدت چهار نيمسال در فرد پذيرفته  توانند از ابتداي 

شجو در مقطع  شوند. پس از آن دان سته ميهمان مبنا  سي ناپيو شنا سال در مقطع كارداني و كار سته و دو نيم سي پيو شنما كار
شرايط انتقال، مي صورت عدم احراز  شرايط، انتقال يافته و در  سامانه براي تمديد ميهماني اقدام صورت احراز  تواند از طريق 

  نمايد. 

قابل معرفي جهت   قبولي در آزمون
  مالحظات  ميهماني مبنا

  روزانه يا نوبت دوم  روزانه يا نوبت دوم
ته و پس از اتمام مدت ميهماني مبنا در صــورت احراز شــرايط، انتقال ياف

تمديد  تواند از طريق سامانه برايدر صورت عدم احراز شرايط انتقال، مي
  ميهماني اقدام نمايد. 

هاي غير انتفاعي، پرديس  غير انتفاعي
  خودگردان دانشگاهي

تمديد  تواند از طريق سامانه برايپس از اتمام مدت ميهماني مبنا مي
  ميهماني اقدام نمايد. 

هاي پرديس
خودگردان 
  دانشگاهي

هاي خودگردان پرديس
  باشد. ميهماني مبنا به موسسات غيرانتفاعي توأم با انتقال مي  دانشگاهي، غير انتفاعي

    يحضورنيمه  حضو.ريسنيمه
    مجازي  مجازي

    دانشگاه فرهنگيان  دانشگاه فرهنگيان
اي و غير فني حرفه  اي فني حرفه

    انتفاعي
  باشد. پذير ميثبت تقاضاي ميهماني مبنا صرفاً براي پذيرفته شدگان همان سال ورود و همان دوره امكان :  ١تبصره 
  باشد. تعداد پذيرش كل دانشجويان ورودي همان سال تحصيلي مي %٥ظرفيت ميهماني مبنا  :  ٢تبصره 
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گذرانده باشد،  ١٣در صورتي كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي را در موسسه مبدأ با ميانگين كل حداقل  : ١ ماده
  تواند تقاضاي دو نيمسال ميهمان شدن را از رطيق سامانه ارائه نمايد. مي
حداكثر مدت ميهماني براي مقطع كارشناسي پيوسته چهار نيمسال و براي مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته  :  ١تبصره 

  باشد. ادامه وضعيت ميهماني در صورت موافقت مبدأ و مقصد تا پايان دوره بالمانع است. دو نيمسال تحصيلي مي
ت تكدرس و چه به صورت نيمسال تحصيلي كامل، بايد با انتخاب واحدهاي درسي دانشجوي ميهمان، چه به صور :  ٢تبصره 

  تأييد موسسه مبدأ و طبق شرايط موسسه مقصد باشد. 
گذراند، عيناً در كارنامه او در موسسه مبدأ ثبت و نمرات واحدهايي را كه دانشجوي ميهمان در موسسه مقصد مي :  ٣تبصره 

  نظور خواهد شد. آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او م
  شود. هاي ميهماني توسط موسسه مبدأ صادر ميمدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در كليه حالت :  ٤تبصره 

ميهماني از موســســات غيردولتي به موســســات دولتي در صــورت موافقت مبدأ و مقصــد بالمانع ولي بالعكس آن  : ٢ ماده
  ويان نوبت دوم خواهد بود. ممنون است. شهريه موسسه مقصد بر اساس شهريه دانشج

  ميهماني از موسسات دولتي و غيردولتي به مراكز علمي كاربردي ممنوع است.  : ٣ ماده
  باشد. اي و بالعكس بالمانع ميهاي فني و حرفهميهماني از موسسات غيردولتي به دانشكده : ٤ ماده
ضوع اين آيين : ٥ ماده شجوي ميهمان مو ساتسقف پذيرش دان س صيلي براي كليه مو سال تح و  %٢٠دولتي  نامه در هر 

باشد. موسسات مبدأ موظفند تعداد پذيرش كل دانشجويان ورودي همان سال تحصيلي مي %١٥براي موسسات غيردولتي 
  الذكر با تقاضاها موافقت نمايند. نامه، تا سقف فوقدر صورت تطبيق درخواست ميهماني دانشجو با مفاد اين آئين

در چهار نيمسال در مقطع كارشناسي پيوسته و  ١٣معدل كل  دانشجوي ميهمان در صورت كسبميهمان دائم:  : ٦ ماده
تواند با موافقت موسسات مبدأ و مقصد ميهمان دو نيمسال در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته در موسسه مقصد مي

  دائم شود. 
صره سه مبدأ نمي :  ١ تب س سال به مو شجو در هر نيم صورت ميهماني دائم، نيازي به مراجعه دان صرفاً در پايان هر در  شد و  با

نيمسال، كارنامه دانشجو به موسسه مبدأ ارسال و در پايان تحصيل با اعالم فراغت از تحصيل دانشجو توسط موسسه مقصد، 
  مدرك توسط موسسه مبدأ صادر خواهد شد. 

شد، دان : ٧ ماده سه مبدأ با س صد در مورد ميهماني يا انتقال مغاير با نظر مو سه مق س صورتي كه نظر مو شجو براي يك در 
ست حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي دانشجوي  شده و موسسه مقصد موظف ا نيمسال در موسسه مقصد ميهمان 
ميهمان، مراتب را كتباً به موســســه مبدأ اعالم و هماهنگي الزم براي رفع اختالف نظر بين دو موســســه معمول و نتيجه 

  صورت مالك، اظهارنظر موسسه مبدأ خواهد بود. نهايي را به دانشجو ابالغ نمايد، در غير اين 
  باشند:در شرايط برابر، اولويت ميهمان شدن با متقاضياني است كه حداقل داراي يكي از شرايط زير مي : ٨ ماده

 دانشجوي دختر  
  شجويي به طوري كه عمالً منجر به ست خانواده و يا از كارافتادگي پدر و مادر در زمان دان سرپر شدن  فوت يا معلول 

  رستي خانواده توسط دانشجو شده و يا دانشجو به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود. سرپ
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 العالج و العالج دانشجو به تأييد مراجع ذيصالح.بيماري خاص، صعب  
 يستي معلوليت موثر در زمان دانشجويي و يا دانشجويان معلولي كه قبل از زمان دانشجويي تحت حمايت سازمان بهز

  باشند. مي
  شجو، قبل از ازدواج، در سر دان شتغال دائم هم صورتي كه محل ا شجويي) در  شجوي دختر (در زمان دان ازدواج دان

  ترين محل به موسسه مقصد باشد. نزديك
 باشند. در مواردي كه يكي از والدين داراي شرايط خاص و يا بيماري خاص به تضخيص مراجع ذيصالح مي  
 متأهل داراي فرزند در صورتي كه محل اشتغال دائم همسر دانشجو در نزديكترين محل به موسسه  دانشجويان خانم

  مقصد باشد. 
 دانشجويان تحت پوشش كميته امداد  
  .دانشجوي پسر متأهل (ازدواج بعد از قبولي) كه همسر وي نيز دانشجو باشد  
  توانند بدون لحاظ شرايط فوق براي ميهماني دانشجو اقدام نمايند. حسب تشخيص موسسات مي :  ١ تبصره
  انتقال-١-٢

شجويان ورودي : ٩ ماده سب معدل باالتر از ميانگين معدل دان شروط به ك سه ديگر، م س شجو به مو هاي همان انتقال دان
دو نيمسال سال و همان رشته در موسسه مقصد، در مدت حداقل چهار نيمسال ميهماني براي مقطع كارشناسي پيوسته و 

  باشد. براي مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و موافقت مبدأ و مقصد مي
السابق و خارج از سامانه تعيين شده تقاضاي خود را توانند كما فيدانشجويان متقاضي انتقال توأم با تغيير رشته مي :  ١ تبصره

ه آموزشي و شوراي بررسي موارد خاص با موافقت مبدأ و مقصد، نامبه موسسه مبدأ ارائه تا در صورت احراز شرايط مطابق آيين
  انتقال توأم با تغيير رشته انجام شود. 

ـــبانه به روزانه، از پيام نور به دوره : ١٠ ماده ـــبانه، از غيردولتي به دولتي و از غيردولتي به انتقال از دوره ش هاي روزانه و ش
  ست. اي و مراكز علمي كاربردي ممنوع اهاي فني حرفهدانشكده

  اي به موسسات غيردولتي بالمانع است. هاي فني و حرفهانتقال از دانشكده : ١١ ماده
  باشد. انتقال از موسسات دولتي به مراكز پيام نور و موسسات غيردولتي بالمانع مي : ١٢ ماده
دانشجوياني كه به دليل عدم حدنصاب الزم تعداد دانشجو براي تشكيل كالس در موسسه مبدأ، به عنوان ميهمان  : ١٣ ماده

  باشند. شوند، از پرداخت هرگونه شهريه ثابت و متغير به موسسه مبدأ معاف ميانتقال به موسسات ديگر معرفي ميو يا 
اعضــاي كميته نظارت بر ميهماني و انتقال با تركيب زير و با حكم معاون وزير و رئيس ســازمان امور دانشــجويان  : ١٤ ماده

  نمايند:فعاليت مي
 ييس)معاون امور دانشجويان داخل سازمان (ر  
 مدير كل امور دانشجويان داخل ()دبير  
 رئيس مركز نظارت و ارزيابي وزارت علوم 
 معاون فني و آماري سازمان سنجش 
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 مدير كل دفتر گسترش آموزش عالي  
 مدير كل بودجه و تشكيالت وزارت علوم  
 مدير كل دفتر موسسات آموزش عالي غيردولتي  
  شهريه -١-٣

شجويان دوره روزانه در دوران ميهماني : ١٥ ماده شجويان نوبت دوم به  دان شهريه مطابق تعرفه دان و انتقال ملزم به پرداخت 
  باشند. مقصد مي

صره شهريه  :  ٢ تب صد از پرداخت  صورت دارا بودن نمره قبولي دوره روزانه در مق ضي انتقال در  شجويان دوره روزانه متقا دان
  باشند. معاف مي

شجويان نوبت دوم در طول دوره ميهماني مبنا و م : ١٦ ماده شهريه دان شهريه ثابت به مبدأ و كل  يهماني، ملزم به پرداخت 
  باشند. ثابت و متغير به مقصد مي

سات غيردولتي در طول دوره در كليه حالت : ١٧ ماده س شجويان مو شهريه ثابت و متغير دان هاي ميهماني ملزم به پرداخت 
  باشند. موسسه مقصد مي(متناسب با واحدهاي اخذ شده در مقصد) به موسسه مبدأ و پرداخت شهريه متغير به 

  شيوه اجرا -١-٤
سال براي دو نيمسال (نيمسال اول و  : ١٨ ماده ست خود را در ارديبهشت ماه هر  شجويان متقاضي ميهماني بايد درخوا دان

  دوم سال تحصيلي) در سامانه ثبت نمايند. 
ساس مفاد اين آيين : ١٩ ماده ست بر ا شتن شرايط موسسه مبدأ موظف ا نامه، درخواست دانشجو را بررسي و در صورت دا

حداكثر تا پانزدهم تير (براي دو نيمسال تحصيلي) موافقت خود را از طريق سامانه اعالم و ريزنمرات دانشجو را به موسسه 
ست حداكثر تا پايان مردادماه نظر خود را (براي دو نيمسال تحصيلي) ا ز طريق سامانه مقصد ارسال نمايد. مقصد مكلف ا

  به موسسه مبدأ و متقاضي اعالم نمايد. 
در صورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف مبدأ و مقصد، اعالم داليل عدم موافقت با درخواست دانشجو از  :١تبصره 

  باشد. طريق سامانه ضروري مي
تواند با ارائه مدارك واجد شرايط خاص بداند ميپس از عدم موافقت مبدأ و يا مقصد در صورتي كه دانشجو خود را  :٢تبصره 

تواند از شوراي بررسي موارد خاص موسسه يا استان تقاضاي رسيدگي نمايد. در صورت عدم موافقت شوراي مذكور، دانشجو مي
ستان براي بررسي نهايي به كميته نظارت ارائه سي موارد خاص ا شوراي برر نمايد. در  مجدداً مدارك مربوطه را با رأي مخالفت 

  باشد. االجرا ميهر حال آراي شوراي بررسي موارد خاص استان و كميته نظارت براي كليه موسسات و دانشجوي متقاضي الزم
هاي دانشجويان بايستي در زمان مقرر و به صورت موافقت يا مخالفت در سامانه عالم نظر موسسات به درخواستا : ٢٠ ماده

شود. عدم اظهار نظر به منزله مخال سات لحاظ ثبت  س شده و در ارزيابي مو ضي تلقي  شجويان متقا ست دان فت با درخوا
  شود. مي
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شجو در مبدأ كه با  : ٢١ ماده شده دان شد عيناً در مقصد پذيرفته مي و باالتر ١٢نمره در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده  با
  باشد. در اختيار موسسه مقصد مي ١٢شود. پذيرفتن واحدهاي با نمره كمتر از مي
صره: تمام نمرات درسـي دانشـجو (در موسـسـه مبدأ و مقصـد) اعم از قبولي و يا ردي و سـوابق آموزشـي، عيناً در كارنامه  تب

  شود. دانشجوي انتقالي ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي
   شود.مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط موسسه مقصد صادر مي : ٢٢ ماده
  باشد. انتقال دانشجو در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز مي : ٢٣ ماده
شهر ممنوع بوده و انجام ميهماني و انتقال در كليه حالت : ٢٤ ماده سه ديگر در يك  س سه به مو س هاي ميهماني از يك مو

  باشد. صرفاً براي دروس تكدرس مجاز مي
  باشد. بررسي ميدر شرايط خاص موضوع در شوراي بررسي موارد خاص استان قابل تبصره: 

  .باشدبا دانشجويان دختر ميدر تمامي موارد ميهماني مبنا، ميهماني، ميهماني دائم و انتقال اولويت  : ٢٥ ماده
  


