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 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکي

 وراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکيش

 

 

 

 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی 

 کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

 

 
 

 

 

 
 مصوب بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 32/2/32مورخ 
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کارشناسی پیوسته وکارشناسی  -آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی

 پزشکی جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم 32مصوب ناپیوسته 
 32/2/32مورخ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

صادره دربیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی  رای

درموردآیین نامه آموزشی دوره کاردانی وکارشناسی پیوسته  32/2/32مورخ

 و ناپیوسته صحیح است به واحد های مجری ابالغ شود.

 
 حمد رضا صبريدکتر م

 دبیر شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي

 

 

آ

. 
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 تعاريف

 

تعاریف زیر در آیین نامه های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بهه صهوری یکسهاذ پفیر تهه     

شده و حسب مقطع مربوطه مورد استناد می باشد و جزءالینفک آیین نامه هها بهوده و ههر    

 نوع تغییر و تفسیر مغایرباآذ مجاز نیست.

 

 شگاه علوم پزشکي:دان
وهشی و خدماتی که عالوه بروظیفه اصلی خود که تربیهت  ژست آموزشی پا ای موسسسه

وهش و ارائهه  ژموزش په آگروه پزشکی است به انجام انسانی در رده های مختلف  نیروی

عمل مهی   عخدمای بهداشتی و درمانی پرداخته و در این مورد به عنواذ مرکز نهایی ارجا

 نماید.

اه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حهدالل دو دانشهکده دیگهر تشهکیل مهی      هر دانشگ

 شود.

 

 دانشکده علوم پزشکي:
وهشی و خدماتی مستقلی است کهه عهالوه بهر    ژنشکده علوم پزشکی موسسه آموزشی پدا

ختلهف پزشهکی اسهت بهه انجهام      های م وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده

مای بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنواذ مرکز وهش و ارائه خدژموزش پآ

 نهایی ارجاع عمل می نماید.

 

  دانشکده:
د دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که از حدالل سه گروه آموزشی تشکیل می شهو 

 ندانپرشکی و دانشکده بهداشت.دانشکده د -مانند دانشکده پزشکی
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 آموزشکده در گروه پزشکي:
موزش عالی است که از تجمع گروههای آموزشی در سطح کاردانی رشته های موسسه آ 

گروه پزشکی تشکیل می گردد و امکانای و تجهیزای الزم برای ارائه آموزش رشته های 

 تحصیلی در آذ دایر است.

 

 موسسه:
بر هریهک از مراکهز آمهوزش عهالی و     موسسه در آموزش عالی یک مفهوم عام است که 

 یقهای و  نهاوری یها وزاری بهداشهت    تحقوزاری علهوم و زا وزرسهمی که بها مج  وهشیژپ

 و آموزش پزشکی تاسیس شده باشد اطالق می گردد.درماذ 

 

    گروه آموزشي:

وهش و یا ارائه خدمای در مانی در ارتباط با یک رشته و یها یهک   ژدار آموزش و پ هعهد

 ی و گروه جراحی.ژشد مثل گروه بهداشت گروه  یزیولوشاخه می با

 

 گروه آزمايشي:
سازماذ سنجش آموزش کشور در امتحانهای سراسهری ورود بهه دانشهگاهها داوطلبهاذ را      

برحسب رشته های انتخابی به گروه های خاص تقسیم می کند که هر یک از این گروهها 

 گروه آزمایشی نامیده میشود.

 

 دوره:
ر یهک رشهته   دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسهته د 

که در چهار چوب نظام خاص در یک مدی زماذ معین به دانشجو ارائه میشود تا سرانجام 
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به دریا ت یکی از مدارک مرسوم دانشهگاهی منجهر شهود دوره ههای تحصهیلی در نظهام       

 آموزش عالی علوم پزشکی ایراذ در مقاطع تحصیلی زیر ارائه می شوند.

 کاردانی ) وق دیپلم( -

 یسانس(پیوسته و ناپیوستهکارشناسی )ل -

 کارشناسی ارشد ) وق لیسانس(ناپیوسته -

 ی عمومیادکتر -

 (Ph.Dی تخصصی )ادکتر -

 تخصص بالینی)دستیاری( -

  وق تخصص -

 

 اداره آموزش:
منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امهور  

جمع  -انجام امتحانای  -انتخاب واحد -نام نویسیآموزشی مربوط به دانشجویاذ از لبیل 

 وری نمرای و اعالم نتایج را بر عهده دارد.آ

 

 :استاد
هر عضو هیای علمی که مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی رابهر عههده دارد اسهتاد    

 نامیده میشود.

 

 رشته:
 نهی   -هعلوم پای -علوم انسانی -رشته یکی از شعب  رعی گروههای علمی)علوم پزشکی

کشههاورزی و هنههر( اسههت کههه از لحههام موشههوع کههامال مشههخص و از دیگههر  -مهندسههی 

می انجامهد در دورشهته متمهایز     موشوعای متمایز بوده و حدالل به یک کارایی مشخص
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درصههد کههل واحههد ها)بههدوذ احتسههاب دروس عمههومی(    23مشههترک نبایههد از   سدرو

 تجاوزکند.

 

 گرايش:
مههی   یههک تخصههص باشههد گههرایش نامیههده هههر یههک از شههعب یههک رشههته کههه نههاظر بر 

ها کمتر و  درصد کل واحد  7 3شود.اختالف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از

 درصد کل واحد ها)بدوذ احتساب دروس عمومی( بیشتر باشد. 23از 

 

 دروس:
دروس دانشگاهی از لحام محتوا به دروس عمومی و اختصاصی )پایه و تخصصی رشته( 

اط با یکدیگر به دروس پیوسته )پیش نیاز( و مستقل و از جنبه لهزوم یها عهدم    و از نظر ارتب

لزوم انتخاب به دروس اجباری و اختیاری و از لحهام نحهوه تعلهیم و تهدریس بهه دروس      

 کارآموزی و کار آموزی در عرصه تقسیم می شود.-نظری و عملی  -عملی -نظری

 

 تبصره:
مستقل از یکدیگرتدریس مهی شهوند و ههر     دروسی که به نظری و عملی نوشته می شوند

 یک کد جداگانه و نمره جداگانه دارند.

عملی نوشته مهی شهوند یهک درس محسهوب شهده و کهد        -دروسی که به صوری نظری

 مشترک و نمره مشترک دارند.

 

 دروس عمومي:
دروسی که به منظور توسعه بخشهیدذ بهه اطالعهای عمهومی دانشهجویاذ و رشهد و بیهنش        

براساس  رهنگ و معارف و عقاید اسالمی و نیز آشنایی با روشههای علمهی     رهنگی آناذ
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عرشه می شود.این دروس برای کلیه دانشجویاذ تمامی رشته های علوم پزشکی در مقطع 

ی عمهومی الزامهی   اتحصیلی کاردانی ، کارشناسی پیوسهته و ناپیوسهته و دوره ههای دکتهر    

 است.

 

 دروس اختصاصي:
 دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می شود:این دروس به دو دسته: 

دروس پایه ، دروسهی اسهت کهه بهرای آمهاده نمهودذ دانشهجو ، توسهعه اطالعهای           -الف

 وتقویت بنیه و بینش علمی وی و درک بهتر دروس تخصصی رشته عرشه می شود.

ایی دروس تخصصی رشته ، دروسی است که صر ا به منظهور ایجهاد و ا هزایش کهار     -ب

 های علمی و عملی یک رشته تدریس می شود.

 

 دروس جبراني:
نگفرانده باشد موظهف اسهت اشها ه بهر      یلبل در صورتی که دانشجو دروسی را در مقطع

مربوط بهه آذ   واحدهای درسی مقرر،به تشخیص گروه آموزشی و مطابق برنامه آموزشی

 دروس را به عنواذ دروس جبرانی بگفراند.

 

 دروس اجباري:
وسی است که  ارغ التحصیل شدذ دانشجو منهوط بهه گفرانهدذ آنهاسهت و بها دروس      در

 .دیگرلابل تعویض نمی باشد

 

 دروس اختیاري:
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دروسی است که با توجه به مقهررای و برنامهه ههای آموزشهی مهی تهواذ آنهها را از میهاذ         

 .مجموعه ای از دروس انتخاب کرد

 

 دروس پیوسته)پیش نیاز(:
 ذ آنها برای گر تن یک درس دیگر شروری است.دروسی است که گفراند

دروس جبرانی و اجباری می توانند پیش نیاز باشند.دروس اختیاری نمی توانند پیش نیهاز  

 باشند.

 

 دروس مستقل:
 دروسی است که انتخاب آنها منوط به انتخاب یا گفراندذ درس یا درسهای دیگر نیست.

 

 دروس نظري:
 ئه می شود.دروسی است که در کالس درس ارا

 

 دروس عملي:
دروسی است که در کارگاه ، آزمایشگاه و مرکز مهارتهای بالینی یا بخشههای مربهوط در   

 دانشکده ارائه می شود.

 

 دروس کار آموزي:
دروسی است که در محیط کار والعی)بیمارستاذ ، درمانگاه ، مرکز خدمای درمانی( و یا 

لینی( برای آمهوزش مهارتههای عملهی ارائهه     در محیط شبیه سازی شده )مرکز مهارتهای با

 میشود.
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 دروس کارورزي:
دروسی است که در محیط کار والعهی و بهرای کسهب تسهلط بهر مهارتههای عملهی ارائهه         

 میشود.

 

 دروس کارآموزي در عرصه:
دروسی است که با هدف آموزش مهارتههای عملهی در عرصهه ارائهه خهدمای بهداشهتی       

 درمانی ارائه میشود.
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 لفصل او

 شرايط ورود و نام نويسي

 شرايط ورود

شرایط ورود به دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ،  (1ماده

 است:ل ره های روزانه و شبانه به شرح ذیاعم از دو

 

 پفیر ته شدذ در آزموذ ورودی. -1-1

امه ریزی علوم برخورداری از سالمت تن و رواذ براساس شوابط شورای عالی برن -3-1

 پزشکی.

مجاز بودذ به تحصیل از نظهر لهوانین و مقهررای جهاری کشهور و داشهتن شهرایط         -2-1

 ی.نگمصوبای شورای عالی انقالب  ره رعمومی ورود به آموزش عالی ، براب

داشههتن گواهینامههه پایههاذ دوره متوسههطه )نظههام لههدیم( و یهها گواهینامههه دوره پههیش  -4-1

داخههل یهها خههارش از کشههور،مورد تاییههد وزاری آمههوزش    دانشههگاهی )نظههام جدیههد( از 

وپرورش)با توجه به نظام جدید اموزش متوسطه( یا برابر آذ برای آموزش های حهوزوی  

)مطابق مصوبای شورای عالی انقالب  رهنگی( و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای 

علهوم ، تحقیقهای و    ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مهورد بهه تاییهد وزاری   

  ناوری یا وزاری بهداشت، درماذ و آموزش پزشکی رسیده است.

سپردذ تعهد خدمت براساس شوابط و لانوذ آموزش رایگاذ یها پرداخهت شههریه     -5-1

 مطابق تعر ه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود.

ترچهه آزمهوذ سراسهری    چنانچه دانشجو با توجه بهه شهوابط اعهالم شهده در د      :1تبصره

سازماذ سنجش آموزش کشور از سالمت جسمی و روانی الزم برای رشته پفیر تهه شهده   

برخوردار نباشد، براساس نظر شورای پزشکی دانشگاه اجازه تحصیل در رشته اعالم شده 

 را ندارد.
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ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام لدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدیهد   :3تبصره

زماذ ثبت نام و حداکثر تا پایاذ نیمسها  او  تحصهیلی و ارائهه اصهل گواهینامهه پایهاذ        در

دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سا  بعد از ثبت نام 

 اولیه الزم است.

پرداخت شهریه، دانش آموختگهاذ را از انجهام دیگهر تعههدای لهانونی خهاص        :2تبصره

 .معاف نمی کند

در مورد دانشجویاذ شبانه به هنگام نام نویسی در هر نیمسا  تحصیلی، پرداخت  :4تبصره

شهریه به دو صوری ثابت و متغییر، برابرشوابط مربوط، عهالوه بهر رعایهت سهایر شهرایط      

 الزامی است.

چنانچه دانشجوی دوره روزانه بدوذ اراده شخصی و به دلیل مشکالی دانشگاه  :5تبصره

نه معر ی گرددازپرداخت هر گونه شهریه اعم از ثابت و متغییر معاف خواههد  به دوره شبا

 بود.

 

 نام نويسي

پفیر ته شدگاذ آزموذ ورودی، موظفنهد در مهلهت ههایی کهه توسهط سهازماذ        (3ماده

سنجش آموزش کشور یا دانشگاه اعالم می شهود بهرای نهام نویسهی و انتخهاب واحهد بهه        

 نخسهتین نیمسها  تحصهیلی   نویسی در  مراجعه برای نام مراجعه نمایند.عدمدانشگاه ذیربط 

 ی خواهد شد.لقپس از اعالم نتایج آزموذ، انصراف از تحصیل ت
 

دانشجو موظف است در هر نیمسا  تحصیلی در زمانی که دانشهگاه اعهالم مهی     (2ماده

کند،برای ادامه تحصیل و انتخهاب واحهد بهه اداره آمهوزش مراجعهه کنهد، عهدم مراجعهه         
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برای نام نویسی در یک نیمسا  بدوذ اطالع و عفر موجه به منزله ترک تحصهیل  دانشجو 

 .است و دانشجو اخراش خواهد شد

مهی دانهد بایهد      که دانشجو ترک تحصهیل خهود را موجهه   در موارد استثنائی  :1تبصره

دالیل آذ را حداکثر یک ماه لبل از پایاذ هماذ نیمسا  بصوری مکتوب به اداره آموزش 

، درصوری تایید موجه بودذ ترک تحصیل توسط شهورای آموزشهی دانشهگاه ،    ارئه دهد

آذ نیمسا  جزء مدی مجازتحصیل وی محسوب و مرخصی تحصهیلی بهرای آذ نیمسها     

 صادر می شود.

دانشجویی که ترک تحصیل نموده، چنانچه بخواهد مدارک تحصهیلی خهود    :3تبصره

 تحصیلی خود عمل کند. هی دوررا دریا ت نماید موظف است به کلیه تعهدای لانون

 

دانشجو در یک زماذ حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در  (4ماده

هررشته بیش از یک گرایش ودر یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی، روزانه 

و شبانه را نخواهد داشت.در صوری تخلف، به تشخیص کمیته نظاری بهر حسهن اجهرای    

مه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی محهروم و  ارای آموزشی وزاری متبوع از ادمقر

سوابق تحصیلی وی باطل اعالم میشود و دانشجو در این حا  موظهف اسهت کلیهه هزینهه     

 حفف شده را مطابق تعر ه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد. های مربوط به رشته

دهای درخشاذ( از شمو  این ماده مستثنی و تابع آئهین  ممتاز)استعدا ذدانشجویا تبصره:

 .و شوابط مربوط به خود می باشند
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 فصل دوم                                                

 نظام آموزشي

 واحد درسي

 آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است. (5ماده

داد واحد های آذ درس سنجیده می شود و لبهولی  در نظام واحدی، ارزش هر درس با تع

 یا عدم لبولی دانشجو در یک درس به هماذ درس محدود است.

 77هرواحد درسی مقدار یا میزاذ درسی است که مفاد آذ بهه ترتیهب بهه صهوری نظهری      

ساعت، کارگاهی یا کهارآموزی یها عملیهای میهدانی و      23ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 

ه هسهتند  ژساعت، میشود. در مهورد رشهته ههایی کهه دارای پهرو      17 کارآموزی در عرصه

ه در یک نیمسا  متناسب با واحدآذ، توسهط اسهتاد مربهوط تعیهین مهی      ژمدی اجرای پرو

 شود.

 

 سال تحصیلي

هر سا  تحصیلی مرکب از دو نیمسا  تحصیلی و در صوری شروری و داشتن  (6ماده

 77ی آموزش هر نیمسا  تحصیلی شهامل  شرایط و امکانای یک دوره تابستانی است. مد

 است. 1هفته آموزش با رعایت مفادماده  2هفته وهر دوره تابستانی شامل 
طو  مدی امتحانای پایاذ نیمسا  یا پایاذ دوره تابستانی جهزو مهدی آمهوزش    : 7تبصره

 .محسوب نمی شود

حضهور  درموارد استثنایی وشروری، شامل ولوع بالیهای طبیعهی، عهدم امکهاذ     : 3تبصره

هفته، بیماری استاد ومواردی از این لبیل، بهه پیشهنهاد دانشهکده     77استاد مربوطه در طو  

مربوط و موا قت شورای آموزشهی دانشهگاه، مهی تهواذ درس یها درسههایی را در مهدتی        

 هفته جهت کلیه دانشهجویانی کهه آذ درس یها درسهها را اخهف کهرده انهد        77کوتاه تر از 
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 1نکه مجموع ساعای هرواحد درسی از میزاذ مقهرر در مهاده   تدریس نمود، مشروط بر ای

این آیین نامه کمترنشود و شرکت در کلیه کالسها مطابق ساعای هر واحد درسی الزامهی  

 .است

 

 حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسي

تمام دانشگاهها و دانشهکده ههای علهوم پزشهکی موظفنهد برنامهه ههای درسهی          (7ماده

 ی عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.مصوب شورا
ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها، تنظیم برنامه تحصهیلی دانشهجویاذ در طهو     تبصره: 

دوره، روش تههدریس و جابجههاکردذ ریههز مههواد و طههرح مطالههب جدیههد در یههک درس و 

 انتخاب منابع بر عهده دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی است.
 

 دروس اختیاري

دانشگاههای دارای هیای ممیز می توانند با توجه به برنامهه ریهزی آموزشهی در     (3هماد

هر رشته و به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس اصلی مرتبط با رشته را تعیهین وبهه   

عنواذ دروس اختیاری به دانشجویاذ ارائه دهند، مشروط بر آنکه تعهداد واحهدها و طهو     

 در این آیین نامه تجاوزنکند.دوره در هر رشته از سقف مجاز 
 

 ساعات حل تمرين

دانشگاهها مهی تواننهد در صهوری لهزوم بهه تشهخیص گهروه آموزشهی وتاییهد           (9ماده

سهاعت و در دوره ههای    33دانشکده و دانشگاه، در هر رشته از دوره های کارشناسهی تها   

ریس رشته، ساعت به عنواذ حل تمرین به ساعای تد 73کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 

 در طو  دوره بیفزایند.این ا زایش ساعت موجب ا زایش واحد هر درس نمی شود.
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 فصل سوم

 واحد هاي درسي و طول مدت تحصیل

 تعداد واحدها

تعداد واحد های درسی الزم برای گفراندذ هر یک از دوره های تحصیلی  (11ماده

رنامه ریزی علوم پزشکی گروه پزشکی، برابر سر  صل برنامه های مصوب شورای عالی ب

 به شرح زیر است:

 واحد 23تا  23دوره کاردانی: 

 واحد 723دوره کارشناسی پیوسته: 

 واحد 21دوره کارشناسی ناپیوسته: 

 

 33و حهداکثرتا   73هر دانشجوی دوره روزانه در هر رشته تحصهیلی حهدالل    (11ماده

 حد را باید انتخاب کند.وا 73و حداکثر  73واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حدالل 
 77درصورتی که میانگین کل نمرای دانشجودر یک نیمسا  تحصیلی حهدالل  : 7تبصره

واحد  33باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موا قت دانشکده، در نیمسا  بعد حداکثر تا 

ا درسی را انتخاب کند دانشجوی دوره شبانه که دارای این شرایط باشد میتواند حداکثر ت

 واحد درسی را انتخاب کند. 33
در نیمسا  لبهل از کهار آمهوزی در عرصهه دانشهجو از رعایهت شهرط انتخهاب         : 3تبصره

 واحد در دوره شبانه معاف است. 73واحد در دوره روزانه و  73حدالل 
 واحد درسی است. 2واحد های انتخابی در دوره تابستانی حداکثر  تعداد: 2تبصره

 

 ی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد.اخف واحد درس (13ماده
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درصوری شروری و بهه تاییهد شهورای آموزشهی دانشهگاه اخهف حهداکثریک        : 7تبصره

درس عمومی همراه با کارآموزی در عرصه امکاذ پهفیر اسهت.همچنین در صهورتی کهه     

دانشههجوتنها یههک درس تئههوری بالیمانههده داشههته باشههد و لههبال آذ درس را اخههفنموده     

سهای مربوط حضور داشته ولیکن در امتحاذ آذ درس شرکت نکهرده و یها نمهره    ودرکال

 هلبولی کسب نکرده باشد، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوط می تواند آذ درس را همرا

اسهتاد   هبا کهارآموزی در عرصهه اخهف و امتحهاذ آذ را در طهو  تهرم از طریهق معر هی به         

 .بگفراند

استاد نمره مردودی گر ت در نیمسها  بعهد    هرس معر ی بچنانچه دانشجو در د: 3تبصره

 .ملزم به انتخاب مجدد آذ درس وشرکت در کالس مربوط و کسب نمره لبولی است

در مواردی که در نیمسا  لبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانهه  : 2تبصره

لی داشهته  واحهد درسهی بها    33واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حهداکثر   33حداکثر 

باشدبا نظر دانشکده می تواند کلیهه آذ   در نیمسا  لبل مشروط نشدهباشد، درصورتی که 

 واحد ها را در آذ نیمسا  انتخاب نماید.
 

 دروس پیش نیاز دانشگاهي

آذ دسته از پفیر ته شدگاذ ازموذ سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های  (12ماده

سی ناپیوسته همه رشته های تحصیلی که نمهره خهام   کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشنا

مواد امتحانی آنهادر آزموذ ورودی، در یک یا چند درس به تشخیص شهورای آموزشهی   

دانشگاه پفیرنده، از حد نصاب معینی کمتر باشد، موظفند حسهب نیهاز رشهته، دروسهی را     

ر دروس مندرش که آذ دانشگاه تعیین می کند بعنواذ دروس پیش نیاز دانشگاهی عالوه ب

 در برنامه مصوب، در اولین یا دومین نیمسا  تحصیلی بگفرانند.
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تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریز مواد، نحهوه ارائهه ، وزمهاذ تهدریس دروس     : 7تبصره

یرنهده و براسهاس پیشهنهاد    پیش نیهاز دانشهگاهی بهر عههده شهورای آموزشهی دانشهگاه پف       

 موزشی است.آگروههای 
موزش کشور ، پس از اعالم نتایج آزمهوذ ورودی ، کارنامهه   آش سازماذ سنج: 3تبصره

نهها را در ههر یهک از مهواد امتحهانی در اختیهار       آفیر ته شهدگاذ مشهتمل بهر نمهره خهام      پ

 دانشگاههای ذیربط لرار می دهد.
ارائه دروس پیش نیازدانشگاهی و چگونگی اجرای آنها، در دانشهگاهها از ههر   : 2هتبصر

ای در کارنامهه دانشهجو، احتسهاب در میهانگین پایهاذ نیمسها  و       لحام از جمله ثبهت نمهر  

مشروطی و میانگین کل نمرای دانشجو، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررای آمهوزش  

 عالی است.
واحهد از دروس پهیش    3به حداکثر طو  دوره تحصیل دانشجویانی که حدالل : 3تبصره

 سا  تحصیلی ا زوده میشود.نیاز دانشگاهی را گفرانده باشند، حداکثر یک نیم
 

 طول دوره

حداکثر مدتی مجاز تحصهیل در دوره ههای کهاردانی و کارشناسهی ناپیوسهته       (14ماده

سا  و در دوره های شبانه به ترتیهب   2سا  و در دوره کارشناسی پیوسته روزانه  2روزانه 

کثرمدی سا  است در صورتی که دانشجو نتواند واحد های دوره را در حدا 7سا  و  1/2

 اخراش میشود. همجازتحصیل با مو قیت بگفراند از دانشگاه مربوط
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 فصل چهارم

 حضور و غیاب
 حضوردر جلسات درس

حضور دانشجودر تمام جلسای مربوط بهه ههر درس الزامهی اسهت و سهاعای       (15ماده

کهارآموزی و   77/3، عملهی و آزمایشهگاهی از    77/3غیبت دانشجو در هر درس نظری از

در غیههر  مجمههوع سههاعای آذ درس نبایههد تجاوزکنههد،   73/7زی در عرصههه از کههارآمو

 ذ درس صفر محسوب می شود.آاینصوری نمره دانشجو در 
، درصهورتی مجهاز   71غیبت در جلسای درس تا سقف مشخص شده در مهاده  : 7تبصره

خواهد بودکه با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطهه موجهه شهناخته شهود.نحوه     

د با غیبت دانشجو)موجه یا غیر موجه( بر عهده استاد و بها تاییهد دانشهکده خواههد     برخور

 بود.
 71در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزاذ تعیین شده در مهاده : 3تبصره

باشد ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشهی دانشهگاه موجهه تشهخیص داده شهود آذ      

واحد  73واحد برای دوره روزانه و  73حدالل درس حفف می شود.در این حا  رعایت 

برای دوره شبانه در هر نیمسا  الزامی نیست ولی نیمسا  مفکور بهه عنهواذ یهک نیمسها      

 کامل جزء سنوای تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

 

 غیبت در امتحان

ذ آمنزله گر تن نمره صفر در امتحهاذ  غیبت غیر موجه در امتحاذ هردرس به  (16ماده

اسههت وغیبههت موجههه در امتحههاذ هههر درس موجههب حههفف آذ درس مههی گههردد   درس 

 تشخیص موجه بودذ غیبت در جلسه امتحاذ بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
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 فصل پنجم

 حذف و اضافه

دانشجو می تواند در نیمسا  تحصیلی  قط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از  (17ماده 

دیگر اخف نماید یها دو درس اخهف شهده خهود را      درس 3شروع نیمسا  تحصیلی حداکثر 

حفف یا دودرس اخف شده خود را با دودرس دیگر جابجا نماید ، مشروط بر آنکه تعداد 

 واحد های اخف شده وی از حد مقرر تجاوز نکند.
غیبت در جلسای دو هفته او  هر درس به دلیل حفف و اشا ه و یا به هر دلیل : 7تبصره

صوری پیش آمد جزو حداکثر غیبت مجاز دانشهجو)میزاذ تعیهین    دیگر مجاز نیست و در

 ( محاسبه و مفاد ماده مفکور اجرا خواهد شد.71شده در ماده
 حفف و اشا ه در دوره تابستانی امکاذ پفیر نیست.: 3تبصره

 

هفتهه بهه پایهاذ نیمسها  تحصهیلی       1در صوری اشطرار دانشجو می تواند تا  (13ماده 

سهای نظری خود را بها تاییهد گهروه آموزشهی مربهوط حهفف کنهد        مانده  قط یکی از در

مجموع سهاعای آذ درس   77/3مشروط بر آنکه اوال غیبت دانشجو در آذ درس بیش از 

واحهد در   73واحهد در دوره روزانهه و    73نباشد و ثانیا تعداد واحهدهای بالیمانهده وی از   

 دوره شبانه کمتر نشود.
 

شده در یک نیمسا  حهداکثر تها لبهل از شهروع      حفف کلیه درس های اخف (19ماده 

امتحانای پایهاذ آذ نیمسها  تنهها در صهورتی مجهاز اسهت  کهه بنها بهه تشهخیص شهورای            

آموزشی دانشگاه دانشجو لادر به ادامه تحصیل در آذ نیمسا  نباشد. در ایهن صهوری آذ   

ایهن   نیمسا  برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد. محاسبه یا عدم محاسبه

 مرخصی در سنوای مجاز تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
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حهفف کلیهه درسههای اخهف شهده در دوره تابسهتانی حهداکثر تها لبهل از شهروع           تبصره: 

 امتحانای آذ دوره با تایید شورای اموزشی دانشگاه امکاذ پفیر است.
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 فصل ششم

 ارزيابي پیشرفت تحصیلي دانشجو

 ابيمعیارهاي ارزي

ارزیابی پیشر ت دانشهجو در ههر درس براسهاس میهزاذ حضهور و  عالیهت در        (31ماده

کالس، انجام  عالیتهای آموزشی و نتایج امتحانای بین نیمسها  و پایهاذ نیمسها  صهوری     

 میگیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آذ درس است .
 درس نظری الزامی است. برگزاری امتحاذ کتبی پایاذ نیمسا  برای هرتبصره: 

 

ارزیابی پیشر ت تحصیلی دانشجو در واحدهای کارآموزی و کهارآموزی در   (31ماده

 عرصه با توجه به موارد زیر انجام می شود:

رعایت اخالق اسالمی و حر هه ای و حفهش شهئوذ دانشهجویی و حسهن رابطهه بها         -7-37

 بیماراذ و مراجعین و کارکناذ واحد مربوط

 تب و تمام ولت ور مرضح -3-37

 دلت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق شوابط واحد مربوط -2-37

ا زایش مهاری و بهره گیری دانشجو از واحد های کهارآموزی و کهارآموزی در    -3-37

 عرصه

 شرکت در امتحانای پایانی واحدها و کسب نمره الزم -1-37

 

و  33براساس مفهاد منهدرش در مهاده     نتیجه ارزیابی پیشر ت تحصیلی دانشجو (33ماده

بصوری نمره تعییین میشود و نمرای دانشجو در هر درس بصوری عددی بین صفر تا  37

 بیست مشخص می گردد.
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و کهارآموزی و   73حدالل نمره لبهولی در ههر درس نظهری و آزمایشهگاهی      (32ماده

ی مهردود  .دانشهجویی کهه در هریهک از دروس اجبهار    می باشد 73کارآموزی در عرصه 

شود، دراولین  رصت، ملزم به تکرار آذ اسهت .بهااین حها  نمهرای کلیهه دروس اعهم از       

لبولی وردی در کارنامه دانشجو ثبت ودر محاسبه میانگین نیمسا  مربوط و میانگین کهل  

 منظور می شود.
اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شود به جای آذ درس میتوانهد از   :7تبصره

س اختیاری در برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب کند با این حا  نمرای جدو  درو

کلیه دروس اعم از لبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبهت ودر محاسهبه میهانگین نیمسها      

 مربوط و میانگین کل منظور میشود.
 _هر یک از دروس نظری و عملی نمهره مسهتقل دارد امها نمهره دروس نظهری      : 3تبصره

ک درس محسوب میشود معد  دو لسمت نظری و عملی و با توجه به شرایب عملی که ی

نرسهد و یها یکهی از     73هر کدام است در صورتی که معد  دو لسمت نظری و عملی بهه  

رسیده باشهد ههر دولسهمت بایهد مجهددا تکهرار        73کمتر باشد هر چند معد  به  3آنها از 

 شود.
 

                  در عرصههه و دروسههی کههه در    در مههوارد اسههتثنائی نمههره کههار آمههوزی     (34ماااده

ه ارائه میشود در صورتی که به تشخیص استاد  و تایید ژبرنامه آموزشی مصوب توام با پرو

گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طو  یک نیمسا  تحصیلی میسر نباشد ناتمام تلقهی  

ره لطعی تبدیل گهردد بهدیهی   نم همی گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایاذ نیمسا  بعد ب

 است ثبت نمره ناتمام در نیمسالی خواهد بود که دانشجو واحد را اخف نموده است.

  

روز  73استاد موظف است گزارش نمره نههایی ههر درس را حهداکثر ظهرف      (35ماده

 تسلیم نماید. هپس از برگزاری امتحاذ آذ درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط
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س از اعالم نمره توسط آموزش دانشجو می تواند حهداکثر تها سهه روز پهس از     پبصره: ت

  مرسیدگی الز اعالم کند تا   دانشکدهاعتراشای خود را کتبا به آموزش  نتایج   اعالم
 صوری پفیرد.

 

اداره آموزش هر دانشهکده یها واحهد ذیهربط در ههر دانشهگاه موظهف اسهت          (36ماده

دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحاذ هر نیمسا  و بعد نمرای دانشجویاذ را حداکثر تا 

از رسیدگی به اعتراشای دانشجویاذ و ر ع اشتباهای احتمالی بهه آمهوزش کهل دانشهگاه     

 تسلیم نماید.
 نمره پس از اعالم به آموزش کل دانشگاه غیر لابل تغییر است.تبصره: 

 

 میانگین نمرات

گین نمرای دانشجودرآذ نیمسها  ومیهانگین   درپایاذ هر نیمسا  تحصیلی، میان (37ماده

کل نمرای او تا پایهاذ آذ نیمسها  محاسهبه و در پایهاذ دوره تحصهیلی نیهز میهانگین کهل         

 نمرای دانشجو محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.
برای محاسبه میانگین نمرای تعداد واحدهای هر درس در نمره آذ درس ثبهت  : 7تبصره

رب ها بر تعداد کل واحد هایی که دانشجو برای آنهها نمهره   ش می شود و مجموع حاصل

 لبولی یا مردودی دریا ت داشته است تقسیم می شود.
دوره تابستانی به عنواذ نیمسا  تحصیلی محسوب نمی شود.نمرای دروسی که : 3تبصره

دانشجو در دوره تابستانی می گفراند تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسهوب مهی   

 شود.

 ام نويسي مشروطن
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باشهد در   73میانگین نمرای دانشجو در هیچ نیمسا  تحصیلی نبایهد کمتهر از    (33ماده

 غیر اینصوری نام نویسی دانشجو در نیمسا  بعد به صوری مشروط خواهد بود.
در مواردی که تعدادواحدهای ارائه شهده توسهط دانشهگاه بهرای دوره روزانهه      : 7تبصره

واحهد باشهد آذ نیمسها  جهزء سهنوای      73ره شهبانه کمتهر از   واحدو بهرای دو  73کمتر از 

تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد ولیکن در صوری کسر میانگین به عنواذ نیمسها   

مشروطی محسوب خواهد شد در مواردی که به علت مشکالی دانشجو در دوره روزانهه  

شهد آذ نیمسها    واحهد با  73واحهد و در دوره شهبانه کمتهر از     73تعداد واحد ها کمتر از 

جزوسنوای تحصیلی دانشهجو محسهوب و در صهوری کسهر میهانگین بهه عنهواذ نیمسها          

  .مشروطی نیز محاسبه خواهد شد
 ءهردانشگاه موظف است موشوع مشروط بودذ دانشجو را هر باربه وی و اولیا: 3تبصره

ف او کتبا اطالع دهد ویک نسهخه از آذ ر ا در پرونهده دانشجوشهبط نمایهد.با ایهن وصه      

لصوردر اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطالعی دانشجو از این امهر، مهانعی   

 در اجرای مقررای نخواهد بود.
 

در نیمسها  لبهل از    نام نویسی میکنهد حتهی   مشروط دانشجویی که به صوری (39ماده

واحهد   73واحهد درسهی در دوره روزانهه و     73کارآموزی در عرصه حق انتخاب بیش از 

 را ندارد.سی در دوره شبانه در
در مواردی استثنایی، در نیمسا  لبل از کار آموزی در عرصه با توجهه بهه تعهداد    تبصره: 

واحدبالی مانده و سوابق تحصیلی دانشجو، ارائه واحد بیشهتر از حهد مقهرر بهه دانشهجوی      

 به عهده شورای آموزشی دانشگاه است در هر صوری این تعداد بهیش از  32مشمو  ماده

 واحد درسی در دوره شبانه نبایدباشد. 73واحد درسی در دوره روزانه و 33
 



 26 

                                                                           

ناپیوسته   کارشناسیدردوره کاردانی وودرصورتی که میانگین نمرای دانشج (21ادهم

سه نیمسا  و کارشناسی پیوسته در  یا متناوب   اعم از متوالی  ی،دو نیمسا  تحصیلدر 

باشد در هر مرحله ای از دوره که باشد، از ادامه  73، کمتر از نیمسا  متناوب 3متوالی یا 

 تحصیل محروم می شود.

 

دانشجویی که به لحام مشروط شدذ بیش از حهد از ادامهه تحصهیل در دوره     (21ماده

وم می شود ویا دانشجویی که تمایل با ادامه تحصیل در آذ مقطهع  کارشناسی پیوسته محر

را ندارد میتواند پس از تطبیق واحدها مطابق لوانین و مقررای مربوط و گفرانهدذ واحهد   

های کمبود در مقطع پایین تروبا رعایت سهایر شهوابط مربهوط، در دوره کهاردانی رشهته      

 تحصیلی خود  ارغ التحصیل شود.
ی که مقطع پایین تررشته دانشهجو درآذ دانشهگاه دایهر نباشددانشهجو     در صورت: 7تبصره

در آذ  همی تواند پس از اخف پفیرش از دانشگاه دیگری که مقطع کاردانی رشهته مربوطه  

دایر اسهت ادامهه تحصهیل داده و  هارغ التحصهیل شهود.مدرک تحصهیلی دانشجوتوسهط         

 دانشگاه مقصد صادر میشود.
صیلی دانشجو در مقطع پایین تر، برنامه مصوب و دایهر  در صورتی که رشته تح: 3تبصره

نداشته باشد، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط، به یکی از رشته های موجود 

نزدیک به رشته تحصیلی خود، در مقطع پایین تر در آذ دانشهگاه یها دانشهگاه دیگرتغییهر     

مطابق مقررای مربوط و گفراندذ  رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با برنامه رشته جدید

واحدهای کمبود، در مقطع کاردانی رشته جدید  هارغ التحصهیل شهود.بدیهی اسهت کهه      

تطبیق واحد ها وتعیین دروس کمبود، برعهده گهروه آموزشهی دانشهگاه پفیرنهده اسهت.      

 می باشد.  رش از دانشگاه دیگریک نیمسا حداکثر رصت مجاز جهت اخف پفی
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که به دلیل مشروط شهدذ بهیش از حهد از ادامهه تحصهیل محهروم        دانشجویی (23ماده

میشود، درصوری انجام یا لغو تعهداتی که در دوراذ تحصیل سپرده است می تواند بهرای  

تحصیل مجددبه غیر از رشته لبلی خود در آزمهوذ سراسهری شهرکت کنهد و درصهوری      

ده می تواند واحهدهایی  لبولی در رشته مورد عالله خود ادامه تحصیل دهد.دانشگاه پفیرن

را که دانشجو در رشته لبلی گفرانده است با برنامه رشته جدید تطبیق داده وطبق شوابط 

 این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپفیرد.
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 فصل هفتم

 مرخصي تحصیلي و انصراف از تحصیل

 مرخصي تحصیلي

در هر یک از دوره  پس از گفراندذ یک نیمسا  تحصیلی،دانشجو می تواند  (22ماده

نیمسا  و در دوره کارشناسی پیوسهته   7های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 

 نیمسا  متوالی یا متناوب مرخصی تحصیلی استفاده کند. 3برای 

دانشجویاذ دوره شبانه می توانند در هر یک از دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسهته  

نیمسها  متهوالی    2ر دوره های کارشناسی پیوسته حداکثر برای نیمسا  ود 3حداکثر برای 

 یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کنند.

موا قت با مرخصی تحصیلی دانشهجو در اولهین نیمسها  تحصهیلی، بها شهورای       : 7تبصره

 آموزشی دانشگاه می باشد.
ره مدی مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدی مجاز تحصیل دانشجو در هر دو: 3تبصره

 محسوب می شود.
 

تقاشای مرخصی تحصیلی بایهد بهه صهوری کتبهی، حهدالل دو هفتهه لبهل از         (24ماده

 شروع نام نویسی نیمسا  توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.
چنانچه تقاشای مرخصی تحصیلی خارش از زماذ مقرر ارائه شود تصمیم گیری : 7تبصره

 است.بعهده شورای آموزشی دانشگاه 
اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظراز دانشکده ذیربط لبل از : 3تبصره

اتمام مهلت نام نویسی موا قت یا عدم موا قت با درخواست دانشجو را کتبا به وی ابهالغ  

 نماید.
 عوالب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو میباشد.: 2تبصره
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به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی، مهی   دانشجویاذ زذ باردار شاغل (25ماده

توانند با رعایت سایرشوابط و مقررای از یک نیمسا  مرخصی زایماذ بدوذ احتساب در 

 سنوای تحصیلی استفاده نمایند.
 

دانشجویانی که گواهی وعفر موجه آنها با تایید شهورای پزشهکی و شهورای     (26ماده

ز حداکثر یک نیمسها  مرخصهی تحصهیلی بهدوذ     آموزشی دانشگاه رسیده باشد میتوانند ا

 احتساب در سنوای استفاده نمایند.
 

 مرخصي تحصیلي همسر دانشجوي بورسیه و همسرکارکنان دولت

دانشجویی که به عنهواذ همسهر یکهی از کارکنهاذ دولهت یها همسهر یکهی از          (27ماده

وانهد بها ارائهه    دانشجویاذ بورسیه به عنواذ همراه به خارش از کشور اعزام مهی شهود مهی ت   

حکم ماموریت همسر و به تشخیص و تایید شورای آموزشی دانشگاه عالوه بر استفاده از 

سا  دیگر نیزاز مرخصی تحصیلی بهدوذ   3میزاذ مرخصی مجاز در طو  دوره تحصیل تا 

 احتساب در سنوای بهره مند گردد.
 

 انصراف از تحصیل

داشهته باشهد بایهد درخواسهت      دانشجویی که تمایهل بهه انصهراف از تحصهیل     (23ماده

آموزش دانشگاه یها دانشهکده تسهلیم نمایهد.این دانشهجو       هانصراف خود را شخصا به ادار

مجاز است  قط برای یکبارحداکثر تا یک ماه لبل از پایاذ هماذ نیمسا  تقاشای انصراف 

خود را پس بگیرد پس از انقضای این مهلت حکهم انصهراف از تحصهیل وی صهادر مهی      

 از آذ حق ادامه تحصیل در آذ رشته را ندارد. شود وپس
دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدرک تحصیلی خود را دریا هت  تبصره: 

 تحصیل خود عمل نماید.ه نماید موظف است به کلیه تعهدای لانونی دور
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 فصل هشتم

 انتقال و جابجايي

 انتقال

از یک دانشگاه بهه دانشهگاه دیگهر    غییر محل تحصیل دانشجو تانتقا  به معنی  (29ماده

 هماذ رشته وهماذ مقطع تحصیلی است.
 

انتقا  دانشجو با توا ق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط  (41ماده

 زیر است:

ادامه تحصیل متقاشی در دانشگاههای مبداء از نظر مقررای آموزشی و انضهباطی   -7-33

 بالمانع باشد.

نیمسا  از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گفرانده  کدالل یمتقاشی ح -3-33

 باشد.

واحدهای بالیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد، حهدالل نصهف کهل واحهدهای      -2-33

 دوره باشد.

 باشد. 73میانگین نمرای دروس گفرانده شده متقاشی، حدالل  -3-33

های اجرایی خاص تعهد سپرده انهد  که به دستگاهانتقا  محل تحصیل دانشجویانیتبصره: 

 یربط ، امکاذ پفیر است.ذواعالم موا قت دستگاه اجرایی  33بارعایت شرایط ماده
 

انتقا  دانشجو به هریک از دانشگاههای تهراذ ممنهوع اسهت جهزء در مهوارد      (41ماده

 زیر:

شهادی،  وی یا معلو  شدذ سرپرسهت خهانواده دانشهجو بهه طهوری کهه وی بهه         -7-37

 مراجع لانونی، به عنواذ کفیل خانواده شناخته شود. تشخیص
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بیماری صعب العالش یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشهخیص شهورای    -3-37

 عالی پزشکی لادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد.

ازدواش رسمی ودائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یها اشهتغا  شهوهرش در     -2-37

 ه تایید مراجع ذیربط.تهراذ باشد ب

هر یک از موارد مفکور در این مهاده بایهد بعهد از لبهولی دانشهجو در دانشهگاه       : 7تبصره

 صوری گر ته باشد.
برای کارمنداذ رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغا  شروری است و اگهر  : 3تبصره

راجع لانونی یا شغل همسر آزاد است گواهی اشتغا  و سکونت او در تهراذ باید با تایید م

 نیروی انتظامی رسیده باشد.
در موارد استثنایی چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهراذ باشد وهمسر : 2تبصره

او نیز در شهرستاذ دانشجو باشد اگر رشته تحصیل دختردر شهرستاذ محل تحصیل همسر 

 موجود نباشد همسر او می تواند به تهراذ منتقل شود.
 یک از موارد مفکورباید به تایید دانشگاه مقصد برسد.صحت هر : 3تبصره

 

انتقا  از دانشگاه شبانه به روزانه و از دانشگاههای غیر حضوری )پیام نور( بهه   (43ماده

                                                               دانشههههههگاههای حضههههههوری اعههههههم از روزانههههههه و شههههههبانه و از دانشههههههگاههای    

لتی بهه دانشهگاههای دولتهی ممنهوع اسهت ولهی انتقها  بهه عکهس آذ بها موا قهت            غیر دو

 مبداءومقصد و رعایت شوابط مربوط بالمانع است.
انتقا   رزنداذ اعضای هیای علمی تابع شوابط و آیین نامه مربوط به خود مهی  : 7تبصره

 باشد.

ه دانشهگاهها و  انتقا  دانشجویاذ ایرانی شاغل به تحصیل در خارش از کشهور به  : 3تبصره

 موسسای اموزش عالی خارش از کشور تابع شوابط و آیین نامه مربوط به خود می باشد.
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دانشجوی متقاشی انتقا  باید درخواست انتقها  خهود راکتبها بها ذکهر مهورد،        (42ادهم

 هفته لبل از شروع نیمسا  تحصیلی با اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم نماید.2حدالل 
 

شگاه مبداء در صوری موا قت با انتقها  متقاشهی واجهد شهرایط، موظهف      دان (44ماده

با درخواست دانشجو وریهز نمهرای    هاست حداکثر ظرف یک هفته موا قت خود را همرا

او به دانشگاه مقصد ارسا  دارد و دانشگاه مقصد مکلهف اسهت حهدالل دو هفتهه لبهل از      

 نماید.مبداء اعالم  شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه
 قت با انتقا  کلیه سهوابق دانشهجو از دانشهگاه مبهداء بهه دانشهگاه       ادرصوری موتبصره: 

 مقصد ارسا  و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء لطع می شود.
 

و بهاالتر   73درصوری انتقا  واحدهای گفرانده شده دانشجوکه نمرای آنهها  (45ماده

اسهت   73و بیشتر از  73آنها کمتر ازه مراست پفیر ته می شود و پفیر تن واحدهایی که ن

برعهده دانشگاه مقصد است درهر حا  عدم پفیرش واحدهای درسی دانشهجوی انتقهالی   

درحدودی مجاز است که وی امکاذ گفراندذ واحدهای بالیمانده خودرا در طو  مهدی  

 مجاز تحصیل داشته باشد.
تمام واحدهای درسی دانشجو در دانشهگاه مبهداء اعهم از لبهولی و یها ردی و یها       تبصره: 

سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحهام مشهروطی عینهار در کارنامهه دانشهجوثبت ودر      

 محاسبه میانگین کل او محسوب می شود.
 

دانشگاه مقصد صادر مهی   مدرک  راغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط (46ماده

 ذ مدرک تعداد واحدهای گفرانده شده دانشهجوو مجمهوع واحهدهای اخهف    آدر شود و 
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شده در دانشگاههای مبداء و مقصد با ذکر میانگین نمرای آنها و سوابق تحصیلی دانشجو 

 لید میشود.

 انتقا  دانشجو در طو  مدی تحصیل در هر مقطع  قط یکبار مجاز است. (47ماده

 

 يجابجاي

و با موا قت دانشگاههای مبداء و مقصد پهس ازگفرانهدذ   جابجایی دو دانشج (43ماده

 ارههیل برای یکبههحصت سا  ودر صوری احراز شرایط زیر در طو  مدیهحدالل یک نیم

 بالمانع است.

ادامه تحصیل ههر دو دانشجودردانشهگاههای مبهداء از نظهر مقهررای آموزشهی و        -7-33

 ع باشد.مانانضباطی بال

ردو دانشههجو بایههد یکسههاذ باشههد و در هههر صههوری   سهها  ورود بههه تحصههیل ههه  -3-33 

 ازواحدهای دوره راگفرانده باشند.  %13هردودانشجوی متقاشی جابجایی نباید بیش از 

برای جابجایی دانشجویانی که به دستگاههای اجرای خهاص تعههد شهپرده انهد     : 7تبصره

 کسب موا قت دستگاه اجرایی ذیربط عالوه بر شرایط مفکور الزامی است.
جابجهایی پفیر تههه شههدگاذ آزمههوذ سراسههری در هههر سهها  تحصههیلی بهها ارائههه  : 3صههرهتب

درخواست پس از گفراندذ یک نیمسا  تحصیلی در دانشگاه مبداء با رعایهت مفهاد ایهن    

  صل بالمانع است.
مدرک  راغت از تحصیل دانشجویانی که جابجاشده اند توسط دانشگاه مقصد : 2تبصره

   صادر می شود.
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دانشجوی متقاشی جابجایی بایستی دو نسخه  هرم مربهوط بهه جابجهایی را از      (49ماده

پانزدهم الی پایاذ تیر مهاه  دانشگاه محل تحصیل خود دریا ت و تکمیل نموده و در  اصله 

 اء تسلیم کند.به آموزش دانشگاه مبد هرسا 
 دانشجوی متقاشی جابجایی منحصرا می تواند یک دانشگاه را به عنواذ مقصد : 7تبصره

                                                                                                                                                       انتخاب کند.
تقاشای جابجایی دانشجویانی که لبال یکبار منتقل یا جابجا شهده انهد پفیر تهه    : 3رهتبص 

 نخواهد شد.
 

دانشگاهها پس از انقضهای مهلهت تعیهین شهده نسهبت بهه بررسهی تقاشهاهای          (51ماده

رسیده الدام وحسب مورد یک نسخه از تقاشاهای تائید شده را به همراه شرح واحدهایی 

 د به دانشگاه مقصد ارسا  می دارند.که متقاشیاذ گفرانده ان
جابجایی منحصرا یکبار در سا  صوری خواههد گر هت و تقاشهاهای جابجهایی     تبصره: 

 بایستی  حداکثر تا پایاذ مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد.

 

ازابتدای شهریور ماه هر سا  تحصیلی تقاشاهای رسیده در شورای آموزشهی   (51ماده

آذ شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی لرار میگیرد و نتایج تصمیمای ویا کمیته منتخب 

ط معاوذ آموزشی دانشهگاه  سمتخفه لبل از شروع نام نویسی براساس تقویم دانشگاهی تو

 مقصد به دانشگاه مبداء واز آذ طریق به دانشجویاذ ذینفع اعالم میگردد.
ای آموزشهی  و یها کمیتهه    جابجایی دانشجویاذ متقاشی پس از تصهویب از شهور  تبصره: 

 جرا است.منتخب آذ شورا امری است لطعی و برای طر ین الزم اال
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 فصل نهم

 دانشجوي میهمان

در مواردی که دانشجو به طور مولت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد  (53ماده

میتواند با توا ق دانشگاههای مبداء  و مقصد به عنواذ دانشهجوی میهمهاذ، محهل تحصهیل     

 خود را بطور مولت برای مدی معیین تغییر دهد.
میهمانی از دوره های روزانه به شبانه و از دانشگاههای حضوری به غیر حضوری تبصره: 

 و از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و برعکس ممنوع است.
 

میهماذ شدذ دانشجو در یهک دانشهگاه مشهروط بهر ایهن اسهت کهه دانشهجو          (52ماده

 ا  تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گفرانده باشد.حدالل یک نیمس
 

میهماذ شدذ یک  دانشجو در یک دانشگاه برای گفراندذ یک یا چند درس  (54ماده

با موا قت دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد، به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی مهفکور  

نشهگاه مبهداء   واحد باشهد و جمهع واحهدهای درسهی اخفشهده دانشهجو در دا       73کمتر از 

 واحد بیشتر نشود، بالمانع است. 33واحد کمتر و از  73ومقصد در اذ نیمسا  از 
 

هر دانشجو در هر رشته می تواندحداکثر یک نیمسا  در دوره کهاردانی و یها    (55ماده

کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسا  در دوره کارشناسی پیوسته، در یک دانشگاه بطور تمهام  

تحصیل کند در هر حا  واحد هایی که دانشجوبه صوری میهمهاذ   ولت بصوری میهماذ

چه به صوری تمام ولت و چه به صوری تک درس در یک یها چنهد دانشهگاه گفرانهده     

 درصد کل واحد های دوره تجاوز کند. 33باشدنباید از 
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انتخاب واحد دانشجوچه به صوری تک درس و چه به صوری تمام ولهت بایهد    تبصره:

 آموزشی مربوط به دانشگاه مبداء و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد. با اطالع گروه
 

واحدهایی که دانشجوی میهماذ در یک یا چند دانشگاه می گفراند عینها در   (56ماده

کارنامه اودر دانشگاه مبداء ثبت می شهود و نمهرای آنهها در محاسهبه میهانگین نیمسها  و       

 میانگین کل او منظور خواهد شد.

می باشد و واحهدهایی را کهه    73لبولی دانشجوی میهماذ در دانشگاه مقصد حدالل نمره 

 گفرانده است  باید مجددا بگفراند. 73دانشجودر دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 

 

مدرک  راغت از تحصیل دانشجوی میهماذ توسط دانشگاه مبداء صهادر مهی    (57ماده

 شود.
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 فصل دهم

 تغییر رشته

دوراذ تحصیل در مقطع کاردانی وکارشناسی پیوسته میتواند  دانشجو در طو  (53ماده

 با داشتن شرایط زیر و موا قت دانشگاه ذیربط از رشته ای به رشته دیگر تغییر رشته دهد:

 ادامه تحصیل متقاشی در رشته لبلی از نظر مقررای آموزشی بالمانع باشد. -7-13

 را گفرانده باشد. حدالل یک ششم و حداکثر یک دوم واحدهای دوره -3-13

نمره آزموذ ورودی متقاشی در سا  ورود به دانشگاه از نمره آزموذ پایین تهرین   -2-13

 رد پفیر ته شده در سهمیه و رشته مورد تقاشا در همهاذ سها  در دانشهگاه مقصهد کمتهر      

 نباشد.

با توجه به حداکثر مدی مجاز تحصیل امکاذ گفراندذ واحهد درسهی مهورد نیهاز      -3-13

 ته جدید را داشته باشد.دررش

 تغییر رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته ممنوع است.: 7تبصره

تگاههای اجرایی خاص تعهد دارند با رعایهت  ستغییر رشته دانشجویانی که به د: 3تبصره

 فیر است.پکلیه شرایط این ماده واعالم موا قت دستگاه اجرایی ذیربط امکاذ 
یی که در شوابط گزینش آنها شرایط خاصی پیش بینهی  تغییر رشته به رشته ها:  2تبصره

 شده است موکو  به احراز شرایط مربوط است.

 دانشجو در طو  تحصیل خود تنها یکبار می تواند تغییر رشته دهد.: 3تبصره

 

 قهط از  صهوری میگیهرد در غیهر اینصهوری      مقاطع ههم سهطح  تغییر رشته در  (59ماده

 یر است.تر امکاذ پف تر به پایینمقطع باال
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در صوری موا قت با تقاشای تغییر رشته دانشهجو موظهف اسهت در اولهین      (61ماده  

 رصت در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید دانشهجو اجهازه بازگشهت بهه رشهته      

 لبلی را ندارد.
: الدام نکردذ دانشجو به ثبت نام در رشته جدید در ولت معین به منزله انصراف 7تبصره

 رشته تلقی می شود تا پایاذ دوره از وی سلب می شود.از تغییر 
 دانشجو تا لبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررای رشته لبلی است.: 3تبصره

 

 تغییر رشته توام با انتقال

درصورتی که دانشجوهم زماذ دارای شرایط انتقا  و همچنهین شهرایط تغییهر     (61ماده

   بالمانع است.رشته باشد تغییر رشته توام با انتقا
تغییررشته توام با انتقا  از وزاری بهداشت، درماذ و آموزش پزشکی بهه وزاری  تبصره: 

علوم، تحقیقای و  ناوری و برعکس در صوری داشتن شرایط تغییر رشته و انتقا  بالمانع 

 است.
 

دروسی که دانشجو در رشته لبلی گفرانهده اسهت در گهروه آموزشهی رشهته       (63ماده

ی و معاد  سازی می شهود و  قهط دروسهی از وی پفیر تهه مهی شهود کهه بهه         جدید بررس

اشتراک محتوایی داشته باشد  %33تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید حدالل 

  کمتر نباشد. 73و نمره هر یک از آذ دروس نیز از 
پفیر تهه شهده در کارنامهه دانشههجو ثبهت و نمهرای آنهها در محاسههبه        دروس: 7تبصهره  

ین کل منظور می شود ولی نمرای دروس پفیر ته نشده بدوذ احتسهاب در میهانگین   میانگ

در کارنامه دانشجو بالی می ماند در این صوری چنانچه میانگین کل واحهدهای پفیر تهه   
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باشد با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه جمعا به عنواذ یک نیمسها    73نشده او کمتر از 

 منظور میشود. مشروطی برای دانشجو در رشته جدید
در صورتی که تعداد واحدهای دروس پفیر ته نشده دانشجو در حهدی باشهد   : 3تبصره 

که امکاذ گفراندذ واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طهو  مهدی مجهاز تحصهیل از     

 وی سلب کند با تقاشای تغییر رشته او موا قت نمیشود.
 

 2همراه با مدارک الزم حهدالل   متقاشی تغییر رشته باید درخواست خود را (62ماده 

هفته پیش از شروع نیمسا  تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خهود تسهلیم   

 نماید.
 

رشته دهد   چنانچه دانشجو از مقطع کارشناسی پیوسته به مقطع کاردانی تغییر (64ماده 

واحهد   33حداکثر مدی مجاز تحصهیل بهر مبنهای دوره کهاردانی محاسهبه و بهه ازای ههر        

پفیر ته شده از دانشجو حداکثر یک نیمسا  از طو  مدی مجاز تحصیل وی کاسهته مهی   

 شود.

 

 تغییر رشته اضطراري

چنانچه دانشجو در دوراذ تحصیل دچار بیماری یا سهانحه ای گهردد کهه بهه      (65ماده 

تشخیص شورای پزشکی دانشگاه و تایید شورای آموزشی دانشگاه توانایی ادامه تحصهیل  

ذ رشته و یا امکاذ بهره گیری از کارآیی حاصل از آذ را طبق جدو  نقص عضهو از  در آ

دست بدهد اجازه ادامه تحصیل در آذ رشته را ندارد و می تواند با رعایت سایر مقهررای  

به رشته دیگری که از لحام نمره آزموذ ورودی نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد 

 معاف خواهد بود. 7باستثنای بند  13ت شرایط موشوع ماده در این حا  دانشجو از رعای
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در مواردی که دانشجو در طو  دوره تحصیل دچار اختالالی روانهی و ر تهاری   تبصره: 

یا بیماری جسمی و نقص عضو موثر گردد به نحوی کهه توانهایی ادامهه تحصهیل در ههیچ      

د با نظر شورای پزشهکی  یک از رشته های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد می توان

 دانشگاه و تایید شورای آموزشی دانشگاه بهه رشهته ای در گهروه آزمایشهی دیگهر کهه از      
لحام نمره آزموذ ورودی نزدیکترین نمره را دارد پس از کسب موا قت دانشگاه مقصهد  

 د.تغییر رشته ده
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 فصل يازدهم
 پذيرش واحدهاي درسي

یرش دروسی که دانشجو لبال در دانشگاهها یا دیگر مقاطع معاد  سازی و پف (66ماده 

 تحصیلی گفرانده است با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است:

دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزموذ ورودی رشهته   -7-22

 جدید باشد.

رمههاذ و دانشههگاه لبلههی و مههدارک تحصههیلی آذ مههورد تاییههد وزاری بهداشههت، د -3-22

 آموزش پزشکی یا وزاری علوم تحقیقای و  ناوری باشد.

تحصیل دانشجو در دانشگاه لبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامهه ریهزی    -2-22

 وزاری بهداشت، درماذ و آموزش پزشکی و یا وزاری علوم، تحقیقای و  ناوری باشد.

س رشته جدید به تشخیص محتوای آموزشی دروس گفرانده شده دانشجو با درو -3-22

کمتر  73اشتراک محتوایی داشته و نمره هریک از دروس از  %33گروه آموزشی حدالل 

 نباشد.

معاد  سازی و پفیر تن دروس توسط گروههای آموزشی ذیربط در دانشهگاه  : 7تبصره 

 پفیرنده انجام می شود.

محسوب  نیمسا نمرای دروس پفیر ته شده از دانشجو در محاسبه میانگین  :3تبصره 

 نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.

واحد از دروس پفیر ته شده دانشجو، یهک نیمسها  تحصهیلی از     33به ازاء هر : 2تبصره

 حداکثر مدی مجاز تحصیل وی کاسته می شود.
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 فصل دوازدهم

 فراغت از تحصیل

باشهد تها در    73تحصیل بایدحدالل میانگین کل نمرای دانشجودر پایاذ دوره  (67ماده

رشته تحصیلی خود حسب مورد مهدرک کهاردانی، کارشناسهی پیوسهته و یها کارشناسهی       

کمترباشهد چنانچهه    73ناپیوسته دریا ت کند.در صورتی که میانگین کل نمرای دانشجواز

واحههد درسههی از 33از نظههر طههو  مههدی تحصههیل مههانعی نداشههته باشههد میتوانههد حههداکثرتا

لبو  شده است در دوره ههای کهاردانی و کارشناسهی     73که با نمره کمتر از درسهایی را 

نیمسها  تحصهیلی    3ناپیوسته، در یک نیمسا  تحصیلی ودر دوره کارشناسی ناپیوسهته، در 

مجددا انتخاب و آذ دروس را تکرار کند تا میهانگین کهل خهودرا جبهراذ نمایهد در ایهن       

لههی در کارنامههه دانشههجو ثبههت و در صهوری نمههرای دروس تکههراری عههالوه برنمهرای لب  

 محاسبه میانگین کل نمرای او محسوب می شود.

دروس تکهراری را اخهف نمایهد و در     27درصورتی که دانشجومطابق مفاد مهاده : 7تبصره

امتحههاذ آذ دروس مههردود شههود چنانچههه پههس از احتسههاب کلیههه نمههرای لبههولی، ردی و  

لبلی اودر آذ درس مالک عمل اسهت   رسیده باشد لبولی 73تکراری میانگین کل وی به 

نرسیده باشد  73و دانشجو می تواند  ارغ التحصیل شوددر صورتی که میانگین کل وی به

چنانچه دانشجوی مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته باشد از تحصیل محروم و اخهراش  

آذ درس  میشود ودر صورتی که دانشجوی مقطع کارشناسهی پیوسهته باشهد دانشهجو در     

بایسهتی مجهددا آذ    ودهمردود است و علیرغم اینکه لبالدرآذ درس نمره لبولی کسب نمه 

 تکرار نماید. 27درس را با رعایت مفاد ماده 
دانشجویی که نتواند و یا نخواهد از مقررای مفکور در این ماده استفاده کند یا : 3تبصره

جبراذ نمایهد در صهورتی    علیرغم استفاده از آذ نتواند کمبود میانگین کل نمرای خود را

اخهراش   روم وهیل محههد از تحصهکه مقطع تحصیلی او کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته باش

 و 27اس مادهمی شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی پیوسته باشد براس
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 .گردد تبصره های آذ الدام  می

 

و کارشناسهی  دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکهی از مقهاطع کهاردانی     (63ماده

ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس این آیهین نامهه بها مو قیهت     

 گفرانده باشد  ارغ التحصیل آذ دوره شناخته می شود.
تاریخ  راغت از تحصهیل دانشهجو روزی اسهت کهه آخهرین نمهره درسهی وی        : 7تبصره

 توسط استاد به اداره آموزش دانشکده تحویل می شود.
شروری دارد هر دانشگاه در هر  31و رعایت دلیق مفاد ماده 7با توجه به تبصره: 3صرهتب

نیمسا ، زماذ خاصی را برای اعالم  راغت از تحصیل دانشجویاذ تعیین و مقهدمای آذ را  

  راهم سازد.
لید کلمه شبانه در مهدارک  راغهت از تحصهیل دانهش آموختگهاذ دوره ههای       : 2تبصره

 شبانه الزامی است.
 

ششمههین ت وهره در بیسهتبص 37ماده و  22 صل و  73ه در هن نامهاین آیی (69ماده

مصوب گردید و برای آذ  32/2/32شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ جلسه 

 سای عالیههاهها و موسههوارد دانشگ  32-34از سال تحصیلي دسته از دانشجویاذ که 

ال  م ا الز رمی شوند  تا ین  زا و ا ها و جراست  مه  ، بخشنا ها مه  آیین نا م  تما یخ به بعد 

 دستورالعمل های مغایر با آذ برای این گروه از دانشجویاذ لغو می شود.
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آيين نامه تسهيالت آموزشي 

 دانشجويان شاهد و ايثارگر

 

 

 

 

   

 آيین نامه تسهیالت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

 شوراي عالي برنامه ريزي 16/7/1274مورخ  214مصوب جلسه 

ضمیمه آيین نامه آموزشي دوره هاي کارداني و کارشناسي 

 (111) نشريه  1269مصوب اسفند ماه 
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 تعریف:-7

 واژه های شاهدوایثارگردراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:

درصدوباالتراطالق 73واژه شاهدبه  رزندوزوجه شهید،مفقوداالثر،اسیروجانبازالف:

 ی شود.م

 واژه ایثارگربه یکی از مصادیق زیر اطالق می شود:ب:

 رزمنده ای که حدالل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه داشته باشد. -

 درصدنقص عضو داشته باشد.31جانبازی که حدالل -

 آزاده ای که حدالل شش ماه سابقه اساری داشته باشد. -

 

ازی کهه بهه علهت ادامهه درمهاذ نتوانهد در       : به دانشجوی جانبه  2ماده  هتبصره الحالی ب -3

مهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجعه کند اجازه داده می شود ) مشروط بر اینکه گواهی 

پزشکی معتبری که به تایید کمیسیوذ پزشکی و یا پزشهک معتمهد دانشهگاه رسهیده باشهد      

 ارائه نماید( که تا زماذ حفف و اشا ه انتخاب واحد کند.

 
: دانشجویاذ شاهد و ایثارگر می توانند در هر نیمسا  حهدالل  77الی به ماده تبصره الح -2

 واحد انتخاب نمایند. 73

 

واحد درسی  3: دانشجوی شاهد و ایثارگری که با گفراندذ 77تبصره الحالی به ماده  -3 

باشد  71 ارغ التحصیل می شود در صورتی که میانگین نمرای نیمسا  ما لبل او حدالل 

 واحد انتخاب نماید. 3ند در دوره تابستانی حداکثر می توا

 
: دانشجوی ایثارگری که به دلیل انجام معالجای پزشکی  73تبصره الحالی به ماده  -1

ناشی از صدمای جنگ نتواند در جلسه و یا جلسای امتحانی درس یا دروس گر ته شده 

دانشگاه می تواند  شرکت کند با تایید مدارک توسط کمیسیوذ پزشکی با پزشک معتمد
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طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی ذیربط تعیین می شود حداکثر تا پایاذ نیمسا  

بعدی در امتحاذ آذ درس یا دروس شرکت نماید.در غیر اینصوری درس یا دروس 

 مفکور حفف می شود.
 

اهد و : تشخیص موجه یا غیر موجه بودذ غیبت دانشجویاذ ش 72تبصره الحالی به ماده  -2

ایثارگر در کالس درس و یا در جلسه امتحاذ با ستاد امور دانشجویاذ شاهد و ایثارگر 

دانشگاه می باشد

 
: دانشجوی شاهد و ایثارگرمی تواند دو درس نظری خود را  77تبصره الحالی به ماده  -7

حد های تا پنج هفته مانده به پایاذ نیمسا  تحصیلی حفف نماید، مشروط بر اینکه تعداد وا

واحد کمتر نشود 73بالی مانده او از 

 
: تشخیص لادر نبودذ به ادامه تحصیل در نیمسا  مهورد نظهر    72تبصره الحالی به ماده  -3

برای دانشجویاذ شاهد وایثارگر با ستاد امهور دانشهجویاذ شهاهد و ایثهارگر دانشهگاه مهی       

 باشد.

 

اذ ترم و پایاذ ترم( بهرای دانشهجویاذ   : مدی زماذ امتحاذ )می 32تبصره الحالی به ماده -2

جانباز با توجه به وشعیت جسمانی آنها بنا به تشخیص کمیسیوذ پزشکی یا پزشک معتمد 

برابهر مهدی    3دانشگاه و تایید ستاد امور دانشجویاذ شاهد و ایثارگر دانشگاه ، حداکثر تا 

زماذ معمو  آذ لابل ا زایش است

 
نمرای مردودی سه درس دانشهجویاذ شهاغل بهه تحصهیل      : 32تبصره الحالی به ماده  -73

بهه بعهد( در    27بهه بهاال )ورودیههای     %13جانبهازی وزوجهه جانبهاز     %21جانباز با حهدالل  
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میانگین نمرای آناذ محسهوب نمهی شهود مشهروط بهر اینکهه نمهرای ههر یهک از دروس          

 73از  ی آذ کمتهر مزبورپس از اخف آنها در اولین  رصت ممکهن و شهرکت در امتحانهها   

باشهد بهه ازای ههر     %21دانشجو یاذ جانبازی که درصد جانبازی آناذ بهیش از   نباشد.برای

اشهها ه جانبههازی یههک درس بههه سههه درس  ههوق ا ههزوده مههی شههود و در هههر حهها      73%

 تعداددروس حفف شده نباید از پنج درس تجاوز نماید.

و ایثارگر دانشگاه می تواند آموزشی با تایید ستاد شاهد  آیین نامه32صره الحالی به مادهتب

 برای دانشجویاذ شاهد مورد استفاده لرار گیرد.

 
: در صورتی کهه مرخصهی بهرای درمهاذ صهدمای ناشهی از        22تبصره الحالی به ماده -77

جنگ باشد و مدی درماذ بهیش از یهک مهاه ادامهه یابهد و مهدارک مربهوط مهورد تاییهد          

آذ نیمسها  جهزو سهنوای تحصهیلی     کمیسیوذ پزشکی یها پزشهک معتمهد دانشهگاه باشهد      

 دانشجو محسوب نمی شود.

 
: برای دانشجویاذ شاهد و ایثارگر نمرای دروس گفرانهده   32تبصره الحالی به ماده  -73

 شده که در دانشگاه مقصد پفیر ته نشده است ، در میانگین کل او محاسبه نمی شود.

 
 73ایثهارگر گفرانهدذ حهدالل     : برای دانشهجویاذ شهاهد و   11تبصره الحالی به ماده  -72

 واحد درسی کفایت می کند.
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اصالحیه و الحاقیه به آئین نامه تسهیالت آموزشي دانشجويان 

شوراي عالي برنامه ريزي 214شاهد وايثارگر مصوبه جلسه

 16/7/1274مورخ

 
مصوب بیست وهشتمین جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي 

 35/4/34مورخ 

 

حی و الحالی به آئین نامهه تسههیالی آموزشهی دانشهجویاذ شهاهد وایثهارگردر       مواداصال

مطرح و به  31/3/33بیست وهشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 

 شرح ذیل مورد تصویب لرار گر ت:

 

اعطای دو نیمسها  مرخصهی تحصهیلی بهدوذ احتسهاب در سهنوای بهه همسهر جانبهاز           -7

 بر مرخصی تحصیلی ،به تایید ستاد شاهدوایثارگر دانشگاه. وباالتر عالوه13%

 

واحددرسی  ارغ التحصیل مهی شهود ،در    3دانشجوی شاهدوایثارگری که باگفراندذ  -3

باشد،می تواند دردوره تابستانی تها   73صورتی که میانگین نمرای نیمسا  مالبل اوحدالل 

 واحد انتخاب نماید. 3حداکثر

 

بهه ادامهه تحصهیل بهرای دانشهجوی شهاهدو ایثهارگر بها پیشهنهاد          تشخیص لادر نبودذ  -2

 ستادشاهدو ایثارگر برعهده شورای آموزشی دانشگاه است. 

 

 

 



 49 

 دانشجويان شاهد و ايثارگردرخصوص شهريه تسهیالت 

 71/77/7233/ص/الف مورخ13777طبق نامه شماره 

 ریاست محترم صندوق ر اه دانشجویاذ

 

توسهط   شهاهد و ایثهارگر  رصدشهریه تحصیلی دانشجویاذ صدد 33-31از نیمسا  دوم  -7

 بنیادشهید وامورایثارگراذ استاذ لابل پرداخت می باشد.

 

درصههد 31مابههه التفههاوی شهههریه تحصههیلی دانشههجویاذ جانبههاز 33-31از نیمسهها  او   -3

 وباالترتاسقف صددرصد توسط بنیادشهید وامورایثارگراذ استاذ لابل پرداخت می باشد.
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آيين نامه اجرايي كميسيون موارد 

 خاص دانشگاه ها /

دانشكده هاي علوم پزشكي و 

 خدمات بهداشتي درماني

 مصوب بيست و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي 

 52/4/44مورخ 
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 آيین نامه اجرايي کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها /

 و خدمات بهداشتي درمانيدانشکده هاي علوم پزشکي  
 

کمیسیوذ موارد خاص که از این پس در این آیین نامه به اختصهار کمیسهیوذ نامیهده مهی     

شود در دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی و خدمای بهداشتی درمانی تشکیل مهی  

شود ، تا با رعایت کامل مفاد این آیین نامه به وشعیت تحصهیلی دانشهجویانی کهه مهورد     

 تشخیص داده می شوند رسیدگی و رای نهایی صادر نماید.خاص 

 

 تعريف موارد خاص : -1ماده 
موارد خاص به وشعیت دانشجویانی گفته می شود که جریاذ تحصیل آناذ به خاطر عللی 

که در تحصیالتشاذ مؤثر بوده ، با مشکل مواجه گردیده و حل آذ با مقررای و آیین نامه 

 ی باشد .های آموزشی موجود ممکن نم

 

 اختیارات کمیسیون : -3ماده 
کمیسیوذ مسائل آموزشی مربوط بهه دانشهجویاذ شهاغل بهه تحصهیل ، در حها  اخهراش ،        

اخراجی ها و دانشجویانی که بنا به دالیلی غیبت موجه دارند را بصوری مهوردی بررسهی   

ر رای می کند و در چارچوب اختیارای این آیین نامه تصمیم گیری و با رعایت اصو  زی

 خود را صادر می نماید .

. حفش کیفیت آموزشی و کمیت محتوای کل در یک رشته تحصیلی 

. حفش حدالل واحد درسی مقرر و میانگین کل الزم برای  راغت از تحصیل 
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    حفش حدالل میانگین کل الزم در پایاذ هر یک از مراحل آموزشی دوره های دکتری

 (.داروسازی  عمومی ) پزشکی ،  دنداذ پزشکی و

 . حفش حدالل نمره لبولی در هر درس 

 . عدم تغییر مقطع تحصیلی از پایین به باالتر 

 . عدم وشع مقررای و آیین نامه های جدید و یا تغییر آنها 
 

حداکثر زماذ لابل بررسهی بهرای رسهیدگی بهه پرونهده دانشهجویاذ اخراجهی و         :1تبصره 

دارند یک سا  بعد از اخراش مهی باشهد . در مهواردی    کسانی که بنا به دالیلی غیبت موجه 

که دانشجو به دالیلی کامال خارش از اختیهار و اراده خهود ) مثهل تهرک تحصهیل ناشهی از       

صدور احکام لضایی ( بیش از یک سا  از تحصیل بدور مانده است ، تصمیم گیری برای 

 بازگشت به تحصیل دانشجو در اختیار کمیسیوذ خواهد بود .

 

حداکثر زماذ د عای مجاز شهرکت در امتحانهای جهامع علهوم پایهه دوره ههای        :3ه تبصر

دکتری عمومی ، پزشکی ، دنداذ پزشهکی و داروسهازی (و جهامع پهیش کهارورزی دوره      

دکتری عمومی پزشکی مطابق با آیین نامه های آموزشی مربوطه بهوده و لابهل تغییهر نمهی     

 باشد .
 

 اعطاي فرصت ارفاقي  -2ماده 
 رصت ار الی به دانشجویانی که با رعایهت آیهین نامهه ههای آموزشهی دوره ههای        اعطای

کاردانی ، کارشناسی پیوسته ، دکتری عمومی ) پزشکی ، دنهداذ پزشهکی و داروسهازی (    

مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی  به دلیل مشروطی در معرض اخهراش لهرار   

ا در دوره کهاردانی و کارشناسهی پیوسهته و    گر ته اند ، بهه شهرط آنکهه میهانگین کهل آنهه      

و دکتری عمومی) پزشکی ، دنداذ پزشکی و داروسازی (  73کارشناسی ناپیوسته کمتر از 

 نباشد و سنوای تحصیلی الزم جهت ادامه دوره را داشته باشند . 73کمتر از 
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( شهامل  رصهت     Ph.Dدوره کارشناسهی ارشهد و دوره دکتهری تخصصهی )      :1تبصره 

 لی نمی باشد .ار ا

 

بهرای دوره ههای دکتهری عمهومی شهامل دانشهجویاذ        73شرط میهانگین کهل     :3تبصره 

، حهدالل    37به بعد است و جهت دانشجویاذ ورودی لبل از مههر مهاه    37ورودی مهر ماه 

 می باشد . 73میانگین کل 

 

ی اگهر  دانشجو نباید پس از  رصت ار الی در هیچ نیمسالی مشروط شود ، حته   :2تبصره 

تعداد واحدها در آذ نیمسا  ها کمتر از حد نصاب تعیین شده توسط شورای عهالی برنامهه   

ریزی علوم پزشکی باشد . در عین حا  پرونده دانشهجویاذ کارشناسهی پیوسهته و دکتهری     

عمومی که یک بار از  رصت ار الی استفاده نموده اند ولیکن سنوای تحصیلی آنها جهت 

نرسیده است ، در صورتی که دارای شرایط خهاص بشهرح ذیهل باشهند     ادامه دوره به پایاذ 

 لابل طرح در کمیسیوذ و اعطای حداکثر یک  رصت ار الی دیگر می باشد .

  واحد از واحدهای دوره مربوطه را  733دانشجویاذ دوره های کارشناسی پیوسته حدالل

 با   مو قیت گفرانده باشند. 

 واحهد را   733ومی داروسازی و دنداذ پزشکی حدالل دانشجویاذ دوره های دکتری عم

 با مو قیت گفرانده   باشند. 

  واحد را با مو قیهت   723دانشجویاذ دوره های دکتری عمومی و دنداذ پزشکی حدالل

 گفرانده باشند.

 

 اعطاي سنوات تحصیلي : – 4اده م
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ههای کهاردانی و   موا قت با اعطای سنوای تحصیلی تا یهک نیمسها  بهرای دانشهجویاذ دوره     

کارشناسههی ناپیوسههته ، دونیمسهها  بههرای دانشههجویاذ کارشناسههی پیوسههته ، دو نیمسهها  بههرای  

دانشجویاذ کارشناسی ارشد ناپیوسته ،سه نیمسا  بهرای دانشهجویاذ دوره دکتهری تخصصهی     

(Ph.D      ( و سه نیمسا  برای دانشجویاذ دوره دکتری عمومی) پزشهکی ، دنهداذ پزشهکی و

مدی مجاز تحصهیل آنهاذ برابرمقهررای در کهل دوره و یها در یهک مرحلهه         داروسازی ( که

تحصیلی از دوره دکتری عمومی به پایاذ رسیده و ادامه تحصیل آنهها از نظهر سهایر مقهررای     

 آموزشی مانعی نداشته باشد .

 

اعطای سنوای تحصیلی ، عالوه بر  رصهت ههای پهیش بینهی شهده در آیهین نامهه         :1تبصره 

 ای مفکور می باشد .آموزشی دوره ه

 

و تبصهره    2دانشجویی که به دلیل مشروطی از  رصت ار هالی منهدرش در مهاده       :3تبصره 

بههره منهد    3های آذ استفاده نموده است ، تنها در صورتی می تواند از مفاد منهدرش در مهاده   

 گردد که به مشکل سنوای تحصیلی برای دانش آموخته شدذ برخورد ننماید .

 

در دوره های دکتری عمومی) پزشکی ، دنداذ پزشکی و داروسهازی ( کهه دوره     :2تبصره 

آموزشی به مراحل مختلف  تقسیم گردیده ، چنانچه دانشجو درمهلت مقرر جههت ههر یهک    

ازمراحل دوره نتواند آذ مرحلهه را بهه اتمهام برسهاند مهی توانهد از اعطهای سهنوای تحصهیلی          

ی سنوای اعطایی در کل دوره آموزشهی ، نبایهد   برخوردار شود . در هر صوری حداکثر مد

 از سه نیمسا  تحصیلی بیشتر شود . 
 

موا قت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دالیل موجه و با ارائه مدارک  – 5ماده 

مستد  ، حداکثر برای یکسا  تاخیر در ثبت نام و انتخاب واحد داشتند ، این مدی برای کلیه 

 ر گر ته شود .مقاطع یکساذ در نظ
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 نمی گردد . یاذ ، جز سنوای تحصیلیشاذ محسوب مدی غیبت این لبیل دانشجو : 1تبصره 

 

 تاخیر و عدم مراجعه برای ثبت نام ، نباید در ثبت نام اولیه باشد . : 3تبصره 

 

تصمیم گیری در خصوص دانشجویاذ دوره دکتری عمومی پزشکی ورودی لبهل   : 2تبصره 

که کلیه واحدهای آموزشی دوره دکتری عمهومی پزشهکی را گفرانیهده انهد      7232از مهر ماه 

ولیکن در سقف سنوای مجاز تحصیل از پایاذ نامه خود د اع ننموده اند ، بر عههده کمیسهیوذ   

 موارد خاص دانشگاه مربوطه می باشد .
 

موا قههت بهها حههداکثریک سهها  مرخصههی بههدوذ احتسههاب در سههنوای تحصههیلی    –6ماااده 

 که با ارائه مدارک مستد  و تشخیص شورای پزشکی دانشگاه به بیماری حاد یا دانشجویانی

 ماه ( بدوذ احتساب در سنوای تحصیلی عالوه 2مزمن مبتال گشته اند و یک نیمسا  ) حداکثر 

 ماه مرخصی  زایماذ مندرش در آیین نامه آموزشی ، برای بانوانی که در دوراذ بهارداری و  2بر

 مبتال شوند .زایماذ  به بیماری 

 

در مواردی که دانشجو به بیماری مهزمن روانهی مبهتال باشهد بها تشهخیص شهورای         : 1تبصره 

پزشکی دانشگاه می تواند حداکثر از دو سا  مرخصهی بهدوذ احتسهاب در سهنوای تحصهیلی      

 استفاده نماید .

 

ده و سهایر  دانشجویی که مبتال به بیماری مزمن است چنانچه با رعایت مفاد این مها  : 3تبصره 

مواد این آیین نامه نتواند در مدی پیش بینی شده مطابق مقررای مندرش در آیین نامه آموزشی 

مقطع مربوطه  ارغ التحصیل گردد ویها بیمهاری روانهی مهزمن وی عهالش نگهردد ویها بیمهاری         
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جسمی مزمن ، وی را از ادامه حضور موثر در محیط آموزشی بهاز دارد ، بهر اسهاس تشهخیص     

زشکی دانشگاه و مراجع ذیربط و در صهوری لهزوم بها رای کمیسهیوذ مهوارد خهاص       شورای پ

 دانشگاه حکم اخراش یا تغییر رشته وی برابر مقررای آموزشی دوره مربوطه صادر خواهد شد . 

 

  و یا مدی مرخصی ناشی  ( 1در هر حا  مجموع مدی عدم مراجعه ) موشوع ماده  : 2تبصره

 نباید از دو سا  بیشتر شود. (2) موشوع ماده  از بیماری
 

و تبصره های آذ بعنواذ حداکثر مسهاعدی ههر دانشهگاه    2و1و3و2مفاد ماده های   – 7ماده 

 تلقی می گردد.

 

 ترکیب اعضای کمیسیوذ موارد خاص دانشگاه به شرح ذیل است :   – 3ماده 

 . رئیس دانشگاه بعنواذ رئیس کمیسیوذ 

  (معاوذ آموزشی دانشگاه  )نایب رئیس 

  معاوذ دانشجویی ،  رهنگی دانشگاه 

 . مدیر امور آموزشی و تحصیالی تکمیلی دانشگاه به عنواذ دبیر کمیسیوذ 

 . دبیر ستاد دانشجویاذ شاهد و ایثارگر دانشگاه 

 . سه نفر از اعضای هیای علمی صاحب نظر و متعهد 

 . رئیس مرکز مشاوره دانشگاه 

 

به تشخیص خود از مسئولین دیگر مرتبط با پرونهده  ولزوم : کمیسیوذ می تواند عندال 1تبصره 

دانشجو )رئیس یا معاوذ آموزشی دانشکده مربوط با  حق رای و استاد راهنمای دانشجو بهدوذ  

 حق رای ( برای شرکت در جلسای دعوی نماید .

 

 انتخاب سه سا  انتخاب می شوند . 3کلیه اعضا با حکم ریاست دانشگاه و به مدی  :3تبصره 
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 هیئت علمی به پیشنهاد شورای آموزشی دانشگاه و حکم ریاست دانشگاه خواهد بود . عضونفر 

: برای تشکیل جلسای کمیسیوذ حضور دو سوم اعضا کهه رئهیس و یها نایهب رئهیس      2تبصره 

نفر از کهل اعضهاء جههت     1کمیسیوذ جزء حاشرین باشند شروری است و رای موا ق حدالل 

  تصویب الزم است .

 

وجود تقاشا هر ماه یک بار و در صوری شروری بنا  صوریلسای کمیسیوذ در ج :4تبصره 

 به درخواست رئیس یا دبیر کمیسیوذ به صوری  وق العاده تشکیل می شود .

 

 مصوبای کمیسیوذ پس از تائید رئیس یا نایب رئیس کمیسیوذ الزم االجرا است . :5تبصره 
 

 :نحوه ارجاع پرونده ها به کمیسیوذ   – 9ماده 

 پرونده با دستوررئیس دانشگاه علوم پزشکی یا معاوذ آموزشی دانشگاه به کمیسهیوذ ارجهاع   -

 شود .

 مواردی که پرونده پس از طرح در شورای آموزشی دانشگاه / دانشکده به کمیسیوذ ارجاع -

 می شود .

 

 با توجه به حفف کمیسیوذ موارد خاص مرکزی در وزاری مبتوع ، کلیه مسهایل   –11ماده 

مربوط به کمیسیوذ موارد خاص باید در دانشگاه ها حل و  صل شود . کمیسیوذ مهوارد خهاص   

دانشگاه  ها مجاز به وشع آئین نامه ای را از کمیته تدوین و تفسیر کننده مقررای و آیهین نامهه   

های آموزشی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزاری متبهوع اسهتعالم خواهنهد نمهود ،     

ارای کمیسیوذ موارد خهاص محهدود بهه ایهن آیهین نامهه بهوده و الهدامی خهارش از          حدود اختی

 چارچوب این آیین نامه مجاز نمی باشد. 
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کمیته نظاری بر حسن اجرای مقررای وآئین نامه های آموزشی وزاری متبهوع ،   –11ماده  

ذ مهوارد  مسئولیت نظاری بر اجرای دلیق مفاد آیین نامهه ههای آموزشهی و آئهین نامهه کمیسهیو      

خاص را بر عهده داشته و موارد تخلف  را جهت اخف تصمیم مقتضی به روسای دانشهگاه هها /   

دانشکده های علوم پزشکی و معاونت آموزشهی و امهور دانشهجویی وزاری متبهوع اعهالم مهی       

 نماید .

 

گاه مفاد این آیین نامه برای دانشگاه هاو دانشکده های غیرانتفاعی و وابسته به دست –13ماده 

 الزم االجرا است .

 

تبصره در بیسهت و هشهتمین جلسهه شهورای عهالی       72ماده و  72نامه با  آییناین  – 12ماده 

بهه تصهویب رسهید و از تهاریخ ابهالغ جههت کلیهه         31/3/31برنامه ریزی علوم پزشهکی مهورخ   

و دانشجویاذ مشمو  این آیین نامه  صهرف نظهر از سها  ورود بهه دانشهگاه الزم االجهرا اسهت        

 باابالغ آذ کلیه اختیارای تفویض شده لبلی و مقررای مغایر با آذ ملغی می باشد.
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آيين نامه ورود بدون آزمون 

 دانشجويان ممتاز به مقاطع باالتر

 /آ135213/3مصوبه

 2/9/43مورخ
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 مقدمه:

ذ وزاری بهداشهت، درمهاذ و آمهوزش    آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشا 3ماده  7در اجرای بند 

پزشکی و به منظور تسهیل مسیر آموزشی دانشجویاذ ممتاز در جهت شکو ایی استعدادهای آناذ، این آیهین  

 نامه تدوین و اجرا می گردد.

 به منظور رعایت اختصار واژه های زیر در این آیین نامه به کار می رود.

 پزشکی است. وزاری: منظور وزاری بهداشت، درماذ و آموزش

دانشگاه: منظور هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور است کهه طبهق مقهررای وزاری    

 عمل می کنند.

 مقطع پایین تر: منظور دوره  علی دانشجو است.

 مقطع باالتر: منظور دوره تحصیلی بال اصله بعدی دانشجو است.

 

 :1ماده

کثر ده درصد از ظر یت پفیرش ههر یهک از رشهته/ محهل ههای      هر یک از دانشگاههای کشور مجازند حدا

کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته موجود در دانشگاه را بهه دانشهجویاذ ممتهاز مقطهع پهایین تهر       

اختصاص دهند این ظر یت مازاد بر ظر یت رسمی پفیرش دانشجو در هر رشته/ محل )مهفکور در د ترچهه   

 پفیرش دانشجو( است.

: در صورتی که ده درصد محاسبه شده در هر یک از رشته / محل های مورد پفیرش عهدد صهحیح   7ه تبصر

 نباشد گرد کرده آذ با تقریب کمتر از یک مالک عمل خواهد بود.

: مقدار ده درصد در هر یک از رشته / محل های دوره های مقاطع کارشناسی ناپیوسته، کارشناسهی  3تبصره

 تهای موجود می باشد.ارشد پیوسته براساس ظر ی

 

 :3ماده

 دانشجویاذ مشمو  تسهیالی این آیین نامه عبارتند از:

الف: دانشجوی ممتاز دوره کاردانی: دانشجویی است که ظرف مدی حداکثر چهار نیمسا  تحصیلی دانش 

ته بوده و از این لحام جزء ده درصد برتر دانشجویاذ ههم رشه   1/73آموخته باشد و میانگین کل نمرای وی 

 و هم ورودی دانشگاه خود باشد.



 60 

 

ب: دانشجوی ممتاز دورکارشناسهی ناپیوسهته: دانشهجویی اسهت کهه ظهرف مهدی حهداکثر چههار نیمسها            

بهوده و از ایهن لحهام جهزء ده درصهد برتهر        73تحصیلی دانهش آموختهه باشهد و میهانگین کهل نمهرای وی       

 دانشجویاذ هم رشته و هم ورودی در دانشگاه خود باشد.

 

نشجوی ممتاز  دوره کارشناسی پیوسته: دانشجویی است که ظرف مدی هشت نیمسا  تحصیلی دانش ش: دا

بوده و از این لحام جزء ده درصد برتر دانشهجویاذ ههم رشهته و     73آموخته باشد و میانگین کل نمرای وی 

 هم ورودی در دانشگاه خود باشد.

 

مهدی   3و7ای درسهی توسهط دانشهگاه ههای تیه       تبصره : در صورتی که به علت عدم ارائه به مولع واحده

زماذ تحصیل دانشجو ا زایش یابد با ارائه تاییدیه از رییس دانشگاه یک نیمسا  تحصیلی بهه حهداکثر دوراذ   

 تحصیل مفکور در بندهای الف تا ش اشا ه خواهد شد.

 

 :  2ماده

فهای آزمهوذ هها ) مبنهی بهر      دانشجویانی که دارای حکم لطعی کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئهت بهدوی تخل  

 باشند مشمو  این آئین نامه و تسهیالی مربوطه نخواهند شد. 2تخلف آموزشی یا اخالی

 

 :  4ماده

ادامه تحصیل دانشجویاذ ممتاز این آیین نامهه در دوره کارشناسهی صهر ا در همهاذ دانشهگاه محهل تحصهیل        

نده ادامه تحصیل دانشجویاذ ممتاز حهائز  دانشجو امکاذ پفیر می باشد ولی در صوری موا قت دانشگاه پفیر

رتیه او  در بین دانشجویاذ هم رشته و هم ورودی خهود، در دانشهگاه دیگهر بالمهانع اسهت. در مهورد دوره       

از دانشهجویاذ   %23پفیرش در هر دانشگاه از دانشجویاذ ممتاز دانشگاه های دیگهر و    %33کارشناسی ارشد 

 ممتاز هماذ دانشگاه خواهد بود.

 :  5هماد

دانشجوی ممتاز هر رشته تحصیلی مجاز است در مقطع باالتر از هماذ رشته به تحصیل بپردازد و در صهورتی  

که بخواهد تغییر رشته دههد و در یکهی از رشهته ههای تحصهیلی مهرتبط بها رشهته تحصهیلی پایهه خهود و هق             

دانشهگاه محهل   مصوبای شورای عالی برنامه ریزی ادامهه تحصهیل دههد کسهب موا قهت شهورای آموزشهی        

 تحصیل او شروری می باشد.
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 :6ماده 

دانشجویاذ مشمو  این آیین نامه مجازند  قط یک مرتیه و آذ هم بال اصله پس از خاتمه تحصهیالی خهود    

 در مقطع پایین تر از تسهیالی آموزشی موشوع آیین نامه در مقطع باالتر استفاده نمایند.

 

 :  7ماده

 ی و پفیرش دانشجویاذ مشمو  این آیین نامه را چنهاذ طراحهی کنهد کهه     دانشگاه موظف است  رآیند معر

 حدالل یک ماه لبل از آغاز سا  تحصیلی در هر رشته/ محل، مشموالذ آذ شناسایی شده باشند.

 

 :  3ماده

نظاری بر اجرای این آیین نامه بر عهده معاوذ آموزشی و امور دانشجویی وزاری است و در شرح و تفسهیر  

 ظر این معاونت مورد استناد خواهد بود.مفاد آذ ن

 

بهه تصهویب شهورای     33/3/7232تبصره است در تهاریخ   2ماده و  3این آیین نامه که مشتمل بر یک مقدمه، 

 هدایت استعدادهای درخشاذ رسید و از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد.

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


