به نام خدا

آئين نامه آموزشي دوره هاي
كارشناسي پيوسته دوره روزانه

فهرست مندرجات

نظام آموزشي
•
•

•

•

•

•

آموزش در تمام مؤسسات آموزش عالي كشور مبتني بر نظام واحد است .
تبصره – هر درس با شماره خاصي كه نشان دهنده اختصاصات آن درس در
مجموعه دروسي است با ( كد ) مشخص مي شود .
در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحد هاي آن درس سنجيده مي
شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود
است .
هر واحد درسي مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت
نظري  17ساعت  -عملي يا آزمايشگاهي  34ساعت – كارآموزي يا
كارآموزي درعرصه  51ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي تدريس مي
شود .
هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و عنداللزوم يك دوره
تابستاني است .هر نيمسال تحصيلي عبارت از  17هفته و هر دوره تابستاني
عبارت از  6هفته آموزش است.
تبصره  :مدت امتحانات پايان نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني جزء مدت
آموزش محسوب نمي شود.

واحد هاي درسي
• تعداد واحدهاي درسي الزم براي گذراندن دوره كارشناسي پيوسته 130
واحد مي باشد.
• هر دانشجو دوره روزانه در هر نيمسال تحصيلي حداقل  12و حداكثر تا
 20واحد درسي را بايد انتخاب نمايد.
• در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجو از رعايت شرط باال
معاف بوده و در دوره تابستاني حداكثر مجاز به انتخاب  6واحد مي باشد
.
• اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نبوده ولي در صورت
ضرورت و به تاييد شوراي آموزشي دانشگاه اخذ حداكثر  5واحد همراه با
كارآموزي در عرصه امكان پذير است  .اين انتخاب دروس در كنار در
عرصه به شرط حضور در كالسهاي درسي امكانپذير است.

واحد هاي درسي و طول مدت تحصيل
•

•

•

•

تبصره  _1در ترم تسويه نيمسال تحصيلي ( قبل از كار آموزي در
عرصه) دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل  12واحد معاف
است به شرط آنكه مشروط نباشد .
تبصره  – 2اگر دانشجوئي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش
 17و باالتر باشد با نظر دانشكده مي تواند در نيمسال بعد حداكثر
تا  24واحد درسي انتخاب كند .
تبصره  – 3الف – در مواردي كه دانشجو حداكثر  24واحد
باقيمانده در ترم تسويـه ( قبل از كارآموزي در عرصه ) داشته
باشد مي تواند تمامي واحد هاي باقيمانده را با توجه به برنامه ارائه
شده توسط دفتر برنامه ريزي در نيمسال تسويه انتخاب كند .
ب_دو هفته پس از ثبت نام و اخذ واحد در ترم دانشجو مي تواند
دو درس تئوري اضافه نمايد .

واحد هاي درسي و طول مدت تحصيل
•

•

•
•

•

•

ج_  5هفته قبل از پايان ترم دانشجو مجاز است يك درس تئوري را با رعايت
سقف غيبت مجاز و مجوز استاد مربوطه و رعايت حد نصاب تعداد واحد در ترم
حذف نمايد (حذف اضطراري).
تبصره  – 4در موارد ضروري با نظر دانشكده و تائيد استاد مربوطه در صورتي
كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده كه قبال آن را
انتخاب واحد نموده ولي به داليلي نمره قبولي كسب نكرده باشد ،داشته باشد
مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند.
تبصره  _5حداقل واحد دانشجويان شاهد و ايثارگران در هر نيمسال  10واحد
است.
_ حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته  6سال است  .در
صورتيكه دانشجو نتواند واحد هاي دوره را بر حسب مورد در حداكثر مدت مجاز
تحصيل با موفقيت بگذراند از مؤسسه آموزشي مربوط اخراج ميگردد .
تبصره – دانشجويان ايثارگر و شاهد با تائيد شوراي آموزشي دانشگاه مجازند از
دو نيمسال اضافي استفاد نمايند .
تعداد واحد هاي انتخابي در دوره ي تابستاني حداكثر  6واحد درسي است.

حضور و غياب
•

•

•
•

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات
غيبت دانشجو در هر درس نظري از  4/17ساعت و درس عملي از 2 /17
ساعت و و كارآموزي از 1 /10نبايد تجاوز بكند در غير اين صورت نمره
دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود .
تبصره  – 6در صورتيكه غيبت دانشجو در هر درس تئوري مازاد بر  4/ 17و
در كارآموزي مازاد بر 10/1ساعات باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده
شود درس حذف مي گردد.
تبصره – در صورت اعتراض به نمره امتحاني مهلت مقرر سه روز در سما
بعد از اعالم نمره تقاضاي تجديد كند.
غيبت غير موجه درامتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان
آن درس است و غيبت موجه در امتحان موجب حذف آن درس مي گردد .
تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي
دانشگاه است .

حذف و اضافه و حذف اضطراري
•

•

•

•

دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي در مهلتي كمتر از دو هفته پس از
شروع نيمسال  ،حداكثر دو درس خود را حذف و براي دو درس ديگر ثبت
نام نمايد .مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حدود مقرر در ماده
 12تجاوز نكند.
تبصره  :در صورت اضطرار دانشجو مي تواند تا  5هفته به پايان نيمسال
تحصيلي فقط يك از درسهاي نظري خود را با تائيد گروه آموزشي مربوط
حذف كند ،مشروط به اينكه اوالً غيبت دانشجو در آن درس بيش از 4/ 17
مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12
واحد كمتر نشود.
حذف كليه درسهاي انتخابي در يك نيمسال  ،تنها در صورتي مجاز است كه
بنا به تشخيص كميسيون آموزشي مؤسسه آموزش عالي مربوط  ،دانشجو
قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد.در اين صورت آن نيم سال براي
دانشجو مرخصي محسوب خواهد شد.
در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مدت مجاز تحصيلي دانشجو
محسوب مي گردد.

ارزيابي پيشرفت تحصيلي
•

•

•
•

•
•

حداقل نمره قبولي در هر درس نظري و عملي ( آزمايشگاهي )  10و كارآموزي وكارآموزي
در عرصه 12مي باشد .
هر يك از درس هاي عملي ونظري نمره جداگانه دارد اما نمره دروس نظري-عملي كه يك
درس محسوب مي شوند معدل دو قسمت نظري و عملي وبا توجه به ضرايب هر كدام
است .در صورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي با توجه به ضرايب هر كدام است.در
صورتي كه معدل دو قسمت عملي ونظري به  10نرسد و يا يكي از آنها از  8كمتر باشد
هرچند معدل به  10برسد هر دو قسمت بايد مجددا تكرار شود.
ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال نبايد كمتر از  12باشد در غير اينصورت نام نويسيدانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره  :موضوع مشروط گرديدن دانشجو در هر نيمسال به دانشجو و خانواده او كتبا“ اطالع
داده مي شود و تقاضاي اعالم وصول مي گردد و يك نسخه از آن در پرونده دانشجو ضبط
مي گردد .
دانشجوئي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حق انتخاب بيش از  14واحد درسيدر آن نيمسال را ندارد.
در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي پيوسته در سه نيمسالمتوالي يا  4نيمسال متناوب كمتر از  12و ميانگين كل او كمتر از  10باشد در هر مرحله اي
از ادامه تحصيل محروم مي گردد.

ارزيابي پيشرفت تحصيلي
• ماده  :27در پايان هر نيمسال تحصيلي ميانگين نمرات
دانشجو درآن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن
نيمسال محاسبه و در پايان دوره تحصيلي نيز ميانگين كل
نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.
• تبصره  :1براي محاسبه ميانگين نمرات تعداد واحدهاي هر
درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل
ضرب ها بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره
قبولي يا مردودي دريافت داشته است تقسيم مي شود .

ارزيابي پيشرفت تحصيلي
• تبصره  :2دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي
محسوب نمي شود  .نمرات دروسي كه دانشجو در دوره
تابستاني مي گذراند تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو
محسوب مي شود.
• برای دانشجویان در پایان کارآموزی در عرصه  ،فینال
برگزار خواهد شد و به شرط موفقیت در این دوره اجازه
فارغ التحصیلی داده خواهد شد.

مرخصي تحصيلي
•

•
•
•

دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در
دوره كارشناسي پيوسته براي  2نيمسال از مرخصي تحصيلي
استفاده نمايد.
تبصره  _1مدت مرخصي تحصيلي جزء حداكثر مدت مجاز
تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.
تبصره  _2دانشجو مي تواند تا  6ماه از مرخصي (زايمان )
بدون احتساب در سنوات استفاده نمايد.
موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال
تحصيلي با شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد و مدت
مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل
دانشجومحسوب مي شود.

انصراف از تحصيل
•

•

•
•

ترك تحصيل بدون كسب اجازه  ،انصراف از تحصيل محسوب مي
شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل را نخواهد
داشت .
دانشجويي كه بخواهد از تحصيل اعالم انصراف كند بايد درخواست
انصراف از تحصيل خود را شخصاً تسليم نمايد .دانشجو مجاز است فقط
براي يك بار در فاصله يكماه از تاريخ درخواست  ،تقاضاي انصراف را
پس بگيرد .پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي
صادر خواهد شد و دانشجو از آن پس حق ادامه تحصيل را ندارند.
تبصره  _1دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي
كه در دوران تحصيل سپرده است عمل كند.
تبصره  _2تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به
شركت و قبولي در آزمون سراسري بر اساس ضوابط مربوط خواهد بود.

انتقال
•

•
•
•
•

– انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك موسسه آموزش
عالي به موسسه آموزش عالي ديگر در همان رشته و همان مقطع
تحصيلي است .
– انتقال دانشجو با توافق موسسات مبداء و مقصد منوط به داشتن همه
شرايط زير است .
 _1ادامه تحصيل متقاضي درموسسه مبداء از نطر مقررات آموزشي و
انضباطي بالمانع باشد.
 _2واحدهاي اختصاصي ( پايه  ،اصلي و تخصصي ) باقيمانده دانشجو
براي موسسه مقصد حداقل نصف كل واحدهاي اختصاصي دوره باشد.
دانشجو جديدالورود مي تواند از دانشگاه هاي تيپ يك به ساير دانشگاه
هاي تيپ دو و سه در بدو قبولي به شرط موافقت دانشگاه هاي مبدا
ومقصد انتقالي بگيرد.

انتقال
• _ نمرات زير  12جهت دانشجويان انتقالي و مهمان قابل
قبول نيست .
• _ ازدواج رسمي دانشجوي دختر و يا انتقال شوهر دانشجو
مشروط بر آنكه شوهر دانشجودر استخدام رسمي دولت باشد
و جابجائي محل زندگي وي بدون درخواست او انجام شده
باشد.
•  -انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل فقط براي يك بار
مجاز است .

ميهمان
• در مواردي كه دانشجو بطور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد
مي تواند با توافق دانشگاه هاي مبدا و مقصد به عنوان دانشجوي مهيمان
محل تحصيل خود را بطور موقت براي مدت معين تغيير دهد .
• تبصره  _1مهمان شدن دانشجو در يك موسسه آموزش عالي مشروط بر
اين است كه دانشجو حداقل  12واحد درسي خود رادر موسسه مبداء گذرانده

باشد.
• تبصره  _2مهمان شدن دانشجو در يك موسسه آموزش عالي براي گذراندن
يك يا چند درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو در يك نيمسال
تحصيلي با نظر موسسه مبداء و موافقت موسسه مقصد بالمانع است .
• تبصره  _4تحصيل دانشجو به صورت مهمان حداكثر تا دو نيمسال كامل

براي دوره كارشناسي مجاز است و نمره دروس بايد باالي  12باشد.

تغيير رشته
•

•
•
•
•
•
•

دانشجو در طول دوران تحصيل خود  ،در صورت داشتن شرايطي بشرح زير
و موافقت گروه آموزشي و موسسه آموزش عالي مربوط مي تواند به رشته
ديگري در همان گروه آزمايشي تغيير رشته دهد :
 _1ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع
باشد.
_2حداقل  1/6كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد .براي دانشجويان شاهد
وايثارگر گذراندن  14واحد درسي در رشته قبلي  .صرفنظر از مقطع تحصيلي
كفايت مي كند.
 _3ميانگين كل واحدهاي گذرانده شده از  12كمتر نباشد.
 _4نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پائين ترين فرد پذيرفته شده
در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد.
_ تغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح و از مقطع باالتر به پائين تر
امكان پذير است .
_ تاريخ دريافت آخرين نمره دانشجو توسط اداره آموزش موسسه مربوط به
روز و ماه و سال  ،تايخ فراغت از تحصيل وي تلقي مي گردد.

پذيرش واحدهاي درسي
• معادل سازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبال در دانشگاهها
يا مقاطع ديگر گذرانده است با رعايت شرايطي به شرح زير
مجاز است :
•  -1دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت
در آزمون ورودي رشته جديد باشد.
•  -2دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تاييد وزارت
بهداشت يا وزارت علوم باشد .
•  -3محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس
رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي حداقل  %80اشتراك
محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از  12كمتر نباشد .

فراغت از تحصيل
• ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل بايد
حداقل  12باشد تا در رشته تحصيلي خود فارغ التحصيل شود.
• تبصره  : 1تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو روزي است كه
آخرين نمره درسي وي توسط استاد به اداره آموزش دانشكده
تحويل مي شود .

با تشکر از
توجه شما

