
خالصه آيين نامه آموزشي مقاطع كارداني و كارشناسيخالصه آيين نامه آموزشي مقاطع كارداني و كارشناسيخالصه آيين نامه آموزشي مقاطع كارداني و كارشناسيخالصه آيين نامه آموزشي مقاطع كارداني و كارشناسي

))))1377137713771377تيرماه تيرماه تيرماه تيرماه ((((مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي 

به منظور ارتقاي سطح دانش و آگاهي دانشجويان در خصوص آيين نامه و مقررات آموزشي و براي جلوگيري 
شود و شوراهاي مختلف دانشگاه توصيه ميدانشجويانبراي لاز تضييع حقوق و نيز ممانعت از بروز مشك

كليه دانشجويان آيين نامه آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را با 
دانشجويان جهت مطالعه . ضميمه تنظيم شده است9ماده و 66فصل و 12اين آيين نامه در . دقت مطالعه نمايند

و لينك هاي معاونت ��������������با مراجعه به وب سايت دانشگاه به آدرس توانندكامل آيين نامه مي

.از محتويات آن مطلع شوند" اداره كل امور آموزشي " وآموزشي

ين نامه به با توجه به اينكه در آيين نامه تنها به ذكر اصول اكتفا شده است تصميم گيري در مواردي كه در آي
نامه مصوبات شوراي بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است لكن عالوه بر مواد آييناي نشده استآن اشاره

.نيز الزم االجرا مي باشدگاهآموزشي دانش

تواند از بروز مشكالت آموزشي كه آشنايي دانشجويان از آغاز تحصيل با مواد آيين نامه مياز آنجايي
اداره كل آموزش دانشگاه مطالعه دقيق و مكرر آيين نامه را به كليه دانشجويان تاكيد لذادانشجويان بكاهد 

.نمايدمي

.باشد اي از مواد آيين نامه آموزشي مورد استفاده دانشجويان به شرح زير ميخالصه

منزله انصراف عدم مراجعه دانشجو براي ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال بدون اطالع و عذر موجه به:2ماده 
.گرددتلقي مياز تحصيل 

.باشدتحصيل همزمان دانشجو در بيش از يك رشته در يك يا چند دانشگاه ممنوع مي:2ماده 

.باشدواحد مي140- 130تعداد واحدهاي درسي طول دوره كارشناسي :10ماده 

.باشدميواحد75-71تعداد واحدهاي درسي طول دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 

واحد درسي را 20واحد و حداكثر 12تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل هر دانشجوي روزانه مي:11ماده 
.انتخاب كند



.باشدواحد مي10حداقل واحدهاي هر نيمسال براي دانشجويان شبانه و شاهد و ايثارگر :1تبصره 

داشته و نمرات بقيه تئوري نها يك درس در صورتيكه دانشجو براي فراغت از تحصيل ت:2تبصره 
آن درس را در طول توانداداره آموزش دانشكده و دانشگاه ارسال شده باشد ميبه دروس دانشجو 

.بگذراند"معرفي به استاد "نيمسال به صورت 

تواند با نظر گروه باشد مي17دانشجويي كه ميانگين كل نمراتش در يك نيمسال حداقل :3تبصره 
واحد درسي را در صورت ارايه و عدم تداخل دروس انتخاب 24ربوطه در نيمسال بعد حداكثر تا م

.نمايد

واحد داشته باشد حتي اگر در 24در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل، حداكثر :4تبصره 
و عدم ) حدوا24(نيمسال قبل مشروط شده باشد با نظر گروه مربوطه در صورت ارايه تمام واحدها 

.تواند تمامي واحدها را در يك نيمسال انتخاب نمايدتداخل دروس مي

حداكثرتواند دانشجوي مشروط فقط مييك يا چند درس،ارايه بديهي است در صورت تداخل يا عدم 
.انتخاب نمايدواحد 20تواند حداكثر و دانشجوي غير مشروط ميواحد  14

.واحد درسي است6در دوره تابستان حداكثر يانتخابتعداد واحدهاي :5تبصره 

سال 3حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجويان روزانه در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته :13ماده 
.سال است6هاي كارشناسي ناپيوسته و در دوره

نشگاه اخراج و از ادامه دانشجويي كه نتواند واحدهاي دوره را در مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دا
.گرددتحصيل محروم مي

كه غيبت دانشجو در هر درس بيش حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامي است در صورتي:14ماده 

�از 
.شوددرس باشد نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب ميآن تشكيل شده جلسات ��

هر درس به دليل حذف و اضافه و يا هر دليل ديگر مجاز الزم به توضيح است كه غيبت در جلسات دو هفته اول 

�ونيست و جز
.شودو محسوب ميجغيبت دانش��

سه اخذ نمره صفر در امتحان آن درلغيبت دانشجو در امتحان پايان نيمسال هر درس به منز:15ماده 
.شودمحسوب مي



با هماهنگي مدير گروه مربوطه حصيلي در زمان حذف و اضافه تتواند در هر نيمسال دانشجو مي:17ده ام
.و درس ديگر را اضافه نمايددو خود را حذف مورد نظراز دروس درس حداكثر دو

خود را با تاييد سوتواند تا پنج هفته به پايان نيمسال، فقط يكي از دردر صورت اضطرار، دانشجو مي:18ماده 

�مشروط به اينكه اوالً غيبت دانشجو در آن درس از . حذف نمايدهمربوطاستاد درس و مدير گروه 
جلسات ��

كمتر )واحد12(واحدهاي نيمسال تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو از حداقل تشكيل شده تجاوز ننمايد ثانياً 
).11ماده (نباشد

گزارش نهايي نمره هر درس را پس از رسيدگي به اعتراض دانشجويان و استاد درس موظف است :24ماده 
ي آموزش دانشكده و دانشگاه ارسال اربروز پس از برگزاري هر آزمون 10رفع اشتباهات احتمالي، حداكثر 

.نمايد

.باشدپس از ارسال نمره قطعي به اداره كل آموزش دانشگاه، تغيير نمره امكان پذير نمي:25ماده 

كمتر باشد نام نويسي دانشجو در 12تحصيلي از چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال:27ده ما

.خواهد بود"مشروط "نيمسال بعد به صورت 

در نيمسال بعد درسي واحد 14حق انتخاب بيش از باشددانشجويي كه در نيمسال قبل مشروط شده:28ماده 
.را نخواهد داشت

در صورتيكه ميانگين نمرات دانشجو در دوره كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا چهار :29ماده 
12، كمتر از نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني يا كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال متوالي يا متناوب

.شودباشد از ادامه تحصيل محروم مي

از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته مجازدانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد:30ماده 
كمتر نباشد بدون 10واحد دوره را با موفقيت گذرانده باشد و ميانگين نمرات كل او از 70شود چنانچه محروم 

.تواند مدرك اصلي مقطع كارداني در همان رشته را دريافت نمايدمي،در نظر گرفتن نوع دروس گذرانده شده

هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي يك تواند در هر يك از دورهدانشجوي روزانه مي:33ماده 
وب متنابراي دو نيمسال متوالي يا پيوستهو در دوره كارشناسي) دو نيمسال براي دانشجويان شبانه(نيمسال 

.از مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات آموزشي استفاده نمايد) چهار نيمسال براي دانشجويان شبانه(

بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي و انتخاب تقاضاي مرخصي تحصيلي :34ماده 
دانشكده موظف است پس از اداره. اداره آموزش دانشكده تسليم گرددبه واحد هر نيمسال، توسط دانشجو 



دانشجو را بصورت كتبي قبل از زمان كسب نظر گروه آموزشي مربوطه، موافقت يا عدم موافقت با مرخصي 
.انتخاب واحد نيمسال به دانشجو ابالغ نمايد

اعم (هاي حضوري هاي شبانه به روزانه، از دانشگاه پيام نور به دانشگاهانتقال دايم دانشجو از دوره:41ماده 
ولي انتقال به عكس آن با . هاي دولتي ممنوع استهاي غير دولتي به دانشگاهو از دانشگاه) از روزانه و شبانه

.هاي مبدأ و مقصد بالمانع استموافقت دانشگاه

، كليه نمرات دانشجو عيناً در به دانشگاه ايالمها در صورت انتقال دايم دانشجو از ساير دانشگاه:46ماده 
.گردددرج ميوي امه كارن

هاي ديگر، مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال مهمان شدن دانشجو در دانشگاه:50ماده 
.تحصيلي خود را در دانشگاه ايالم گذرانده باشد

تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته، يا دو هر دانشجو در هر رشته مي:52ماده 
.نيمسال در دوره كارشناسي پيوسته در يك دانشگاه بطور تمام وقت، بصورت مهمان تحصيل كند

شته ديگر در يك تواند با داشتن شرايط زير با موافقت گروه آموزشي از يك رشته به ردانشجو مي:55ماده 
.گروه آزمايشي و همان دانشگاه تغيير رشته دهد

.ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد-1

�حداقل -2
�و حداكثر �

واحد و 23در دوره كارشناسي پيوسته حداقل (واحدهاي دوره را گذرانده باشد �
گذرانده واحد47واحد و حداكثر 12اسي ناپيوسته حداقل در دوره كارداني و كارشن؛واحد90حداكثر 

).باشد

.در همان سال كمتر نباشدنمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده -3

است در گروه آموزشي رشته گذراندهدر صورت تغيير رشته، دروسي كه دانشجو در رشته قبلي: 58ماده 
شود كه به تشخيص گروه آموزشي ميپذيرفته وي دروسي از و فقط شود ميسازي جديد بررسي و معادل 

.كمتر نباشد12مربوطه با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از آن دروس نيز از 

اما نمرات . شودنمرات پذيرفته شده دانشجو در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين كل محاسبه مي:تبصره 
كه ميانگيندر صورتي. گردددروس پذيرفته نشده، بدون احتساب در ميانگين كل، در كارنامه دانشجو درج مي

ته جديد براي دانشجو كمتر باشد فقط يك نيمسال مشروطي در رش12از دروس پذيرفته نشده دانشجو كل
.شودمنظور مي



ها و مؤسسات سري قبالً در دانشگاهاون سرمآزمعادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان :63هادم
:شودجام ميناند بشرح ذيل اعالي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گذراندهآموزش 

و پيام نور به ) روزانه/هنشبا(هاي دولتي دانشگاهه در شدو باالتر دروس گذرانده 12پذيرش نمرات -1
.بالمانع استمربوطه گروه آموزشي تشخيص 

غيردولتي، دانشگاه آزاد –و باالتر دروس گذرانده شده در مؤسسات غيرانتفاعي 14پذيرش نمرات -2
.آموزش و پرورش با نظر گروه آموزشي بالمانع استهاسالمي، مؤسسات وابسته ب

واحد 20شود و به ازاء هر كل منظور ميدر محاسبه ميانگين س پذيرفته شده دانشجو ودرنمرات:تبصره 
.شودوي كاسته ميتحصيل زحداكثر مدت مجاز ااز دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال 

باشد، تا در رشته تحصيلي 12ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل بايد حداقل :65ماده 
كمتر باشد در 12دانشجو از چنانچه ميانگين نمرات . حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي دريافت كند

راي موارد با اجازه شوشد ابدوره تحصيل و قوانين آموزشي مانعي وجود نداشته كه از نظر طول صورتي
گذرانده است در 12هايي را كه قبال با نمره كمتر كمتر از واحد از درس20تواند حداكثر ميخاص دانشگاه 

) يسدوره كارشنا(و دو نيمسال تحصيلي ) دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته(يك نيمسال تحصيلي 
.جهت ترميم ميانگين مجدداً انتخاب نمايد

شبانه توسط هاي معادل دورهدروس اخذ شده پرداخت شهريه ثابت و متغيير در اين حالت :1تبصره 
.ستدانشجو الزامي ا

كه مقطع تحصيلي دانشجويي كه نتواند كمبود ميانگين نمرات خود را جبران نمايد در صورتي:2تبصره 
تواند گواهي ميصرفاً و هشددانشجو كارداني يا كارشناسي ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج 

كه مقطع تحصيلي وي كارشناسي پيوسته باشد گذراندن واحدهاي درسي را دريافت نمايد اما در صورتي
موخته شده و گواهي گذراندن واحدهاي درسي را نيز آدانش ،تواند با اخذ مدرك تحصيلي كاردانيمي

.دريافت نمايد

ماداره كل امور آموزشي دانشگاه ايال: تهيه و تنظيم 


