
 

  جان

ضرورت 
جمهوري 

هايي  ژگي
قق چنين 

ود جت مو
   .يرد

قانون  15
خصوص 
زامات و 

خصص و 
ي كشور 

  د

رفسنج )عج(ر 

رفته در آن، ض
يست ساله ج
ني داراي ويژ

براي تحق. رد
رسي وضعيت
الزم انجام پذي

5مده در ماده 
خ ها به ي برنامه

 متناسب با الز

ي متعهد، متخ
يت آموزش عال

  .ت

و مابعد 91ي 

عصرشگاه ولي

ف صورت گر
انداز بي چشم

امعه ايرانيجز، 
دار وري قرار

و با نقد و برر
زشي تالش ال

رصت پيش آم
سازيكه كيفي
نامه اين آيين

نيروي انساني
ها و موسسات
نشجويان است

جويان ورودي

شده در دانشگ

حوالت شگرف
جود و سند

اندازين چشم
ات و فناحقيق

ر بسيج شود و
نامه هاي آموز

و فر ي كشور
ك )10/1389/

 گرفته است،

براي تربيت ن
هشي دانشگاه

ي آموزش دانش

دانشج وزشي

تدوين ش وسته

ز همراه با تح
هاي مو قعيت

در افق بلند اي
رت علوم، تح
موزشي كشور
سطح كيفي برن

 آموزش عالي
15مصوب ( 

 مد نظر قرار

ش دانشگاهي ب
هاي آموزش يت

ي سطح كيفي

آيين نامه آمو

يوسته و ناپيو

ر جهان امروز
 منطبق با واق
د. ساخته است

 سياست وزار
رفيت هاي آم
ها و ارتقاي س

ظامهاي نلت
 اسالمي ايران
حصيلي در آن

 امور آموزش
هنگي در فعالي
ر جهت ارتقا

  .و فناوري

 نامه اجرايي

كارشناسي پي

هاي علمي در
ق، اساسي و
يش روشن س

در قلمرون،
امكانات و ظر
گويي به نيازه

و رسا هداف
عه جمهوري

هاي تح رشته
  .ه است

نامه، تنظيم ن
 و ايجاد هماه
هاي موجود د

تحقيقات و وم،

شيوه

ي كارداني، ك

هون پيشرفت
ريزي دقيقمه

 را بيش از پيش
ش مهمي از آ
 است تمامي ا
، براي پاسخگ

 با توجه به ا
له پنجم توسع

هاي كيفيص
د تدوين شده

  ف

دوين اين آيين
هاي جامعه ز

هه از ظرفيت

  ريف

وزارت علو :

هايدوره

  مقدمه

رشد روز افزو
برنامتوجه به 

سالمي ايران
ست كه بخش
رسالتي، الزم
و نوسازي آن،

به اين منظور،
برنامه پنج سال

رتقاي شاخص
ت موودنتظارا

 

هدف. 1ماده

هدف از تد  
متناسب با نياز
و استفاده بهينه

 

تعار .2ماده

وزارت. 2-1
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رشناسي 

وم، نيمه 

ت شهريه 

ت شهريه 

وشتاري، 
 .  شودي

در رشته 

ه مربوط 

يشگاهي 
اعت، در 
كه داراي 

نش و يا 

ه كارداني، كا

وزانه، نوبت د

 يا با پرداخت
  .كند

ن و با پرداخت

هاي نو رسانه
هره برگزار مي

يي دانشجو د

 سوي موسسه

 عملي يا آزما
سا 64كاربرد 

هايي كرشته 
   

انفع كمبود د

 يا چند دوره

به صورت رو

وزش رايگان
كن  تحصيل مي

موزش رايگان

 با استفاده از
 چهره به چه

و تواناارايي

 است كه از
  .شد

ساعت، 16 
كار در حوزه ك

.شودرائه مي
.شودعيين مي

ن براي رفن آ

 مجري يك

 

سته است كه ب

آموي از قانون 
موزش عالي

مندي از آمهره

د يادگيري،
به صورت ال

دانش فني، كا

مور آموزشي
 تحصيلي باش

صورت نظري
كارورزي يا كا
صوب درسي ا
ستاد مربوط تع

، گذراندنشي
  .ست

آموزش عالي
  .ت

.است "سسه

وسته و ناپيوس

گيري بهره و با
هاي آ "ؤسسه

بدون بهشجو
  .كند ل مي

خشي از فرايند
هاي رفع اشكا

تقاي سطح د

و مسلط به ام
ي، فرهنگي و

به ص  مفاد آن
كارآموزي و ك
بق برنامه مص
ن از سوي اس

ص گروه آموزش
ط ضروري اس

و موسسات آ
د وزارت است

مو" آموزشي

كارشناسي پيو
  .شودي

ت كه دانشجو
مؤ"ر يكي از

دانش است كه
 دولتي تحصيل

 است كه بخ
هو تنها كالس

 كه براي ارت

 علمي آگاه و
 در امور علمي

رسي است كه
ساعت، ك 48

ابستاني و طبق
ب با واحد آن

ه به تشخيص
حصيلي مربوط

ها وه دانشگاه
سته مورد تاييد

آ ظور شوراي

ي كارداني، ك
وط برگزار مي

 آموزشي است
ت حضوري در

شيوه آموزشي
هاي  دانشگاه

آموزشي :ري
ونيكي انجام و

موزشي است

عضو هيئت
ي دانشجويان

ر يا ميزان در
ليات ميداني
لي يا دوره تا

ناسبتروژه مي پ

سي است كه
ا طي دوره تح

منظور كليه :ه
رشناسي پيوس

منظ:  آموزشي

هامنظور دوره
ق ضوابط مربو

ر شيوهمنظو 
و به صورت) 

منظور ش: دوم
حضوري، در

حضورش نيمه
و الكترو يري

آم: ش مهارتي
  .ر مي شود

:ي تحصيلي
ود تا راهنماي

مقدار : درسي
رگاهي يا عمل
 سال تحصيل
 مدت اجراي

در : جبراني
جو، در آغاز يا

موسسه. 2-2
پيوسته و كارنا

شوراي. 2-3

م :دوره. 2-4
حضوري، طبق

:روزانه. 2-5
)حسب مورد(

نوبت د. 2-6
و به صورت ح

آموزش. 2-7
تصوي -صوتي

آموزش .2-8
مربوط برگزار

راهنماي. 2-9
شونتخاب مي

دواح. 2-10
ساعت، كار32

طول يك نيم
پروژه هستند،

درس. 2-11
مهارت دانشج
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ي خاص 

تا  68دن 

نشجو با 
مه را نيز 

نشجو با 
سته نائل 

د آزموني 

ت كه با 

ر موسسه 

ر ضوابط 

شناسيو روش

جو با گذراند
  .شودمي

ي شود و دا
نامشي يا پايان

شود و دا مي
رشناسي ناپيوس

صيل آنان، مواد

ئت علمي است

ت جاري، در

برابر رساند و

  الح،

 كه با محتوا و
  .شود

شود و دانشجي
كارداني نائل م

وسطه آغاز مي
، طرح پژوهش

ارداني آغاز 
ت مدرك كار

  

ورود به تحصي

دي عضو هيئ
  .ازد

وابط و مقررات

ت به پايان بر

صالراجع ذي

ك شگاهي است
شء گذاشته مي

وسطه آغاز مي
فت مدرك ك

 از دوره متو
حسب رشته(

س از دوره كا
وب به دريافت

.حصيلي است

ت كه براي و

شكل از تعداد
پردصصي مي

 براساس ضو

ي را با موفقيت

 و مقررات مر

دانشز دروس
ختلف به اجراء

س از دوره متو
به دريا صيلي

ست كه پس
( سي مصوب

   .دو

 است كه پس
مصوه درسي

 يك رشته تح

 تحصيلي است

دانشگاهي متش
ك حوزه تخص

مهلت مقرر و

هاي تحصيلي
  .كند

  به دوره

رابر مصوبات

اي از پيوسته
 تحصيلي مخت

ست كه پس ا
وب رشته تحص

ه تحصيلي اس
طبق برنامه درس

شوائل ميي ن

ره تحصيلي
 و طبق برنامه

 تخصصي در

هاي مختلف

حد سازماني د
شار علم در يك

ست  كه در م

هيكي از دوره
 را دريافت ك

صي ورود ب

وزش عالي بر

جموعه به هم
هاي  در دوره

وره تحصيلي
ه درسي مصو

دوره : پيوسته
د درسي و ط
رك كارشناسي

دو : ناپيوسته
واحد درس 7

جهت گيري

هجموعه رشته

ترين واحيادي
 ترويج و انتش

اي اس فته شده

ي است كه ي
صيلي مربوط

ي و اختصاص

ي ورود به آمو

مج : تحصيلي
هاي درسيه

دو : كارداني
سي طبق برنامه

 كارشناسي
واحد 140تا  
دريافت مدره 

 كارشناسي
72الي  68د 

ج :ش تحصيلي

مج : آزمايشي
  .شودر مي

بنيا : آموزشي
ش، به توليد،

فرد پذيرف :جو
  .د

فردي: آموخته
 يا مدرك تحص

وابط عمومي

شرايط عمومي

رشته. 2-12
در قالب برنامه

دوره. 2-13
واحد درس 72

دوره. 2-14
130گذارندن 
به) شامل شود

دوره. 2-15
تعداگذراندن 
  .مي گردد

گرايش. 2-16

گروه. 2-17
مشترك برگزار

گروه. 2-18
موزشتاكيد بر آ

دانشج. 2-19
كندثبت نام مي

آدانش. 2-20
معين، گواهي

 

ضو. 3ماده

داشتن ش .3-1
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ت و هر 
موزش و 

ش عالي 

و حداكثر 

 24كثر تا 

مشروطي 

ي مذكور 

به هر ) ي
 در پايان 
ي برسد، 
ه منظور 
ل بعدي 

تاني است تابس
هفته آم 6مل 

ريزي آموزشه

نتخاب كند و

حداك ي تواند

و م) نباشد 1

واند واحدهاي

سال تحصيلي
نده دانشجو

واحد درسي 1
اما به( شود،ي

دروس نيمسا

سه يك دوره
 تابستاني شام

شوراي برنامه

احد درسي ان

حصيلي بعد مي

0كمتر از (ل 

توده باشد، مي

ز آخرين نيمس
ابي يا باقيمان

14از  كمتر)  
 محسوب مي
ل با نمرات د

نتخاب موسس
ياني و دوره

  .ند

ي مصوب ش
  . نمايد

و 20حداكثر 

در نيمسال تح

ر از معدل كل

سي باقي ماند

به جز(صيلي 
حدهاي انتخا

"موسسه"ص

تحصيلي وي
ي اين نيمسال

 

صيلي و به ان
ه امتحانات پا

ي اولويت دارن

  .است

زشي و درسي
ه است، اجرا

و ح 14حداقل
 

د باشد، 17ل

ند صرف نظر

واحد درس 8ر

 نيمسال تحص
صورتي كه واح

به تشخيص(
 در سنوات تح
ات واحدهاي

  ).شد

.رات وزارت

و نيمسال تحص
هفته ش و دو

روس مهارتي

ظام واحدي ا

هاي آموزامه
دانشجو داشته

تواند حي مي
.واحد است 

نيمسال حداقل

تواانشجو مي

نشجو حداكثر

هرابتداي در
در ص.  باشد

اراده دانشجو
صيلي كامل
دانشجو، نمرا
نظور خواهد ش

ي مطابق مقرر

مركب از دو
هفته آموزش 1

  .وره است

ره تابستان، د

مبتني بر نظ"سه

ف است، برنا
ي كه پذيرش د

مسال تحصيلي
6ره تابستاني

ويي در يك ن
  

ل تحصيلي د

 از تحصيل دان
  .ب نمايد

بي دانشجو د
واحد درسي
 و خارج از ا

ك نيمسال تحص
 يا ممتازي د
دو نيمسال من

وانمندي علمي

سال تحصيلي
16 يلي شامل

حانات پايان دو

ئه دروس دور

موسس"ش در 

موظف "سسه
براي دوره اي

جو در هر نيم
تخابي در دور

معدل دانشجو
.درا اخذ نماي

خرين نيمسال
  .خذ نمايد

 شرايطي كه ا
بستاني انتخاب

حدهاي انتخاب
و 14كمتر از 

 داليل موجه
عنوان يك به

يت مشروطي
حاسبه معدل د

احراز تو .3-2

هر س. 4ماده
نيمسال تحصي
يك هفته امتح

در ارائ :تبصره

آموزش .5ماده

موس" .6ماده
را ب "وزارت"

دانشج .7 ماده
واحد مجاز انت

اگر م :1تبصره
واحد درسي ر

در آ: 2تبصره
واحد اخ 24تا

در  :3تبصره
را در دوره تابس

واح :4 تبصره
دليلي نبايد ك
نيمسال، بنابه

ين نيمسال به
بررسي وضعيت
دانشجو در مح
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خذ نمايد 

تواند آن 

ا رعايت 

ملي ارائه 
 موفق به 

ق برنامه 

دروس ) 

نياز  پيش
درس در 

اجرا  قابل

 

اخرا رآموزي 

شته باشد، مي

با( واحد نبايد

عم - وه نظري
 را اخذ ولي

طبق( دروس )

)قدم و تاخر

 و اين درس
ط براي يك د

نمايدين مي

تان درس كار

 باقيمانده داش

شود، سقف و

صوب به شيو
درس ي قبل

)تقدم و تاخر

تق(  پيش نياز

الً افتاده است
و اين اخذ فقط

 مربوطه تعيي

 

 نيمسال تابست

 درس نظري

ه تابستاني ش

س سرفصل مص
هاير نيمسال

  .اشد

ت( نيازت پيش

ت مربوط به

سي را كه قبالً
 اخذ نمايد و

هاي كه گروه

 

دانشجو دره

صيل تنها دو

منتهي به دوره

ي كه بر اساس
كه دانشجو در
باقابل اخذ مي

وره با رعايت
  .ت

عايت مقررات

دانشجو درس
نيازورت هم

روس استثنا

چنانچه :عصر
  .باشدي

راغت از تحص
  .بگذراند

ي به استاد م
  .وز نمايد

دروسي :عصر
وط به اين ك
في به استاد ق

 دروس هر د
ي گروه است

حصيلي، از رع

چنانچه :عصر
وس را به صو

 فوق براي در

عدانشگاه ولي
س ديگري نمي

شجو براي فر
استاد برفي به

و درس معرفي
د درسي تجاو

عدانشگاه ولي
 مربوطه مشر
 صورت معر

ب ارائه كليه
شوراي آموزشي

ن نيمسال تح

عانشگاه ولي
اين دروتواند 
  .اشد

يمصوبه :ي
   :تند است

ي آموزشي د
ب هيچ درس

صورتي كه دانش
ه صورت معر

صورتي كه دو
واحد 8از ) 7 

ي آموزشي د
وافقت گروه
به شده باشد،

ونگي و ترتيب
عهده ش بر) ب

جو در آخرين
 

ي آموزشي د
باشد را ميي

باپذير ميكان

راي آموزشي
 دروس عبارت

شوراي بصرهت
مجاز به انتخاب

 

در ص .8ماده
دو درس را به

درص : تبصره
ماده 3تبصره

شورايتبصره
موشوند با مي

گذراندن آن نش

 

چگو. 9ماده
درسي مصوب

دانشج :تبصره
 .معاف است

شورايتبصره
درس ديگر مي

نيمسال امك هر

شو 1 تبصره
اين .باشدنمي
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 هينظر ي

  يض

   

   2 س

   هاس

يبرا يجزئ 

اضير علوم ي

  هاداده 

،1 يليتحل ك

  

سيكترومغناط

  ي

سيماتر يمبان ي

مشتقات با 

  

يمبان و حاسبه

   

 ساختمانو  

  : شامل

كيمكان و 1 هي

 2 كوانتوم و

الك و 1 سيط

و آمار رياضي 

يبرا يخط ي

ليفرانسيد

 يجزئ تقات

مح هينظر يمبان

  باتيك

عامل يهاستم

باشد شدن نمي

يپا كيزيف: ب

و 1 كوانتوم: د

الكترومغنا: و

 : اشد شامل

2احتمال : ب

  .ست

يساز نهيبه: ب

معادالت: د
 

مشت با ليرانس

 .كردن است

م: ب 

    يتر

ترك يمبان و به

سيس اصول: ز

  ت

نياز كردبل هم

ب  

د  

  

باز كردن نمي

ب  

م نياز كردن اس

ب     2

د   يدد
  

فريد معادالت

ك قابل هم نياز

  

وتريكامپ يهام

محاسبه هينظر

ز  هاده

سي استثنا نيست

س استثنا كه قابل

 ،   

  

 1 سيغناط

1  

  : كامپيوتر

نيازكه قابل هم

  

س زير قابل هم

 ياضير يبرا

عد زيآنال يمبان
   

يبرا ليرانس

 دروس زير ق

 باتيترك

ستميس اصول

يمبانو  هاتم

دا ساختمانو

دروس: نساني

دروس :پايهم

2و  1عمومي

 2 يليتحل و 

الكترومغ و 2 

كوانتوم و دي

م رياضي و ك

روس استثنا ك

2و احتمال  1

فقط دروس: 

بر ياضير زينال

م يبرا ياضير
يعاد ليانس

فريد معادالت 

فقط: امپيوتر

يمبانو  يطق

و يوتريكامپ 

تيالگور ليتحل

و افزارنرم يح

ات و علوم ان

دانشكده علوم

رياضي ع: لف

1 يليتحل: ج

هيپا كيزيف: ه

جد كيزيف: ز

دانشكده علوم

در :گروه آمار

1احتمال: لف

گروه رياضي

آن يمبان: الف

ر افزار نرم: ج
فريد معادالت

يعدد حل: ه

گروه علوم كا

منط مدار: الف

يهاشبكه: ج

ت و يطراح: د

طراح اصول: ه

دانشكده ادبيا

د

ال

ج

ه

ز

د

گ

ال

گ

ج
م

ه

گ

ج

د

ه

د



 

ط يكي از 

 چنانچه 

گروه و  

  .اشند

  گسسته ن

تواند فقط مي

 درس بعدي

دروسي كهي 

بايم دروس ن

  2 كيزيف ي

ساختمان يبرا

اشد دانشجو

يياورد نمره

ست، مگر براي

كردن ازيهمن 

  .ت

يبرا 1 ياضير

ب وتريكامپ يان

 يك درس با

 نمره قبولي ني

استازها كافي 

عدم خواستار

ياز كردن است

ر: ب 

مبا: د 

نياز بيش ازش
  . نمايد

نيازس پيش
  .  خر

نياپيش% 50

  ت

  ست

   نيست

   نيست

خ علوم، زارت

نيير قابل هم

  

  شرفته

س افتاده پيش
نياز اخذهم

نشجو در درس
 در نيمسال آخ

گذراندنبا س

سي استثنا نيست

  

  نيست

وسي استثنا نيس

روسي استثنا

روسي استثنا

وز مصوبه ابق

فقط دروس ز

   2 ي

شيپ يسينو امه

  وتريكامپ ي

چنانچه درس :ي
به صورتس

چنانچه دان :ي
باشد حتيمي

اخذ دروس :ي
  . الم نمايد

دروس: اورزي

: و مهندسي

روسي استثنا ن

درو :يميش ي

در :كيمكان ي

د :اطالعات 

مطا :عمران ي

فق :وتريكامپ ي

ياضير يبرا 1

برنا يبرا وتري

يمعمار يبرا ي

راي آموزشي
 را با اين درس

راي آموزشي
بل پذيرش نم

راي آموزشي
اعال كل موزش

دانشكده كشا

دانشكده فني

در :برق گروه

يمهندس گروه

يمهندس گروه

يفناور گروه

يمهندس گروه

يمهندس گروه

 ياضير: لف

يكامپ يمبان: ج

يمنطق مدار: ه

 

شور 2تبصره
دروس بعدي

شور 3تبصره
قبول گردد قاب

شور 4تبصره
به آمدانشكده 
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واحد  6 
 محاسبه 

 شوراي 

تحصيلي 
واحدهاي 

ري خود 
 16/3 از 

د شوراي 

هاي دوره

ي هيئت 

اسي ناپيوسته
يمسال و كل

  .ر است

.  

وس بر عهده

روع نيمسال ت
ينكه تعداد و

هاي نظردرس
 درس بيش

يدينشجو و تا

سال و در د 

يكي از اعضاي

داني و كارشنا
ي در معدل ني

پذيرلي امكان

.است "زارت

ضطراري درو

روز از شر 1
 مشروط به اي

فقط يكي از د
نشجو در آن

  . ود

ست كتبي دان

5/2ناپيوسته 

ز بدو ورود ي

هاي كاردوره
روس جبراني

تحصيل  رشته

و"ط مصوب 

ه و حذف اض

0ي كمتر از 
حذف نمايد؛

يمسال مانده ف
غيبت دان وال
كمتر نشو 14

يلي با درخواس

 كارشناسي ن

گي دانشجو ا

ر مرتبط در د
نمره د. باشد

ك دوره و يك

، تابع ضوابط"

 حذف، اضافه

فقط در مهلتي
ي خود را ح

فته به پايان ني
وط به آنكه او
مانده وي از

يمسال تحصيل
   .ر است

ي كارداني و

علمي و فرهنگ
  .عالم نمايد

  .مي است

هاي غير رشته
واحد مي 10

و فقط در يك

"گزيده علمي

درباره موارد

ل تحصيلي، ف
 درس انتخابي

   .تر نشود

هف 3تواند تا ي
ف كند مشرو
واحدهاي باقيم

ني دروس يك
پذيرات امكان

هايل در دوره

راي هدايت ع
لي تعيين و اع

ت درس الزام

جبراني براي
سي حداكثر

 در هر زمان و

برگ"نشجويان

خاذ تصميم د

 :ي دانشگاه

در هر نيمسال
تخاب يا دو

يا كمت جاوز و

ر، دانشجو مي
بوطه حذف مر

و ثانيا نباشد و

 حذف كليه د
 شروع امتحانا

مجاز تحصيل
 .سال است

وظف است بر
هنماي تحصيل

در تمام جلسا

د واحدهاي ج
 هاي كارشناس

صيل دانشجو

ل همزمان دان

ريزي و اتخه
  .سه است

وراي آموزشي

اند دتوجو مي
رس ديگر انت
ز حد مقرر تج

ورت اضطرار
روه آموزشي
ت آن درس نب

رايط خاص،
سه تا قبل از

داكثر مدت م
)پنج( 5وسته 

وه آموزشي مو
نوان استاد راه

ضور دانشجو د

تعدا .10ماده
و براي دوره

  .شودمي

تحص. 11ماده

تحصيل: تبصره

برنامه .12ماده
آموزشي موسس

تصميمات شو

دانشج :1-12
حداكثر دو در
نتخابي وي از

در صو: 2-12
را با تاييد گر
مجموع ساعات

در شر :تبصره
آموزشي موسس

حد .13ماده 
كارشناسي پيو

گرو .14ماده
علمي را به عن

حض .15ماده
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 باشد، با 

 تكاليف 

 20( ست

روز  10 
 

رش نمره 
س را به 

يك هفته 
. سليم كند

جويان، به 
شكده يا 

 تقاضاي 
خود را به 

روز از  2
رطرف و 

 غيبت داشته

كالس، انجام

از صفر تا بيس

 ظرف مدت
 .عالم نمايد

كه گزار ست
مسال آن درس

ظرف مدت ي
د مربوط تسل
يد نظر دانشج
ه آموزش دانش

رزيابي درس
 نظر كتبي خ
2 طي مدت 

 احتمالي را بر

پايان نيمسال

و فعاليت در ك
  .يرد

ورت عددي ا

دانشجويان را
واحد مربوط اع

رس موظف ا
حان پايان نيم

تواند ظشد، مي
شكده يا واحد
قاضاي تجديد

ه ادارهي را ب

 كه به نمره ار
ضاي تجديد
ظف است كه

و اشتباهات 

ن پلسه امتحا

س حضور و
گيل انجام مي

   .ست

  .زامي است

ست كه به صو

نهايي درس د
 دانشكده يا و

مدرس هر در
 بركزاري امتح

نظر داشته باش
 آموزش دانش
يخ دريافت تق
 و نمره قطعي

دانشجويي: 
عالم نمره تقاض
درس نيز موظ
ويان رسيدگي

ت و يا در جل
  .شودمي

 درس بر اسا
و پايان نيمسال

س آن درس اس

س نظري، الز

مره درس اس

مره ارزيابي ن
داره آموزش

:1 به تبصره
روز از تاريخ

ضاي تجديد ن
ود را به اداره
 هفته، از تاري
ي را برطرف

2 به تبصره
ز از تاريخ اع
مدرس هر د
ضات دانشجو

  .عالم كند

جلسات 16/3
درس حذف م

نشجو در هر
ميان نيمسال و

 درس، مدرس

ل براي هر درس

لي دانشجو نم

ت، گزارش نم
 آن درس به اد

الحاقي عصر
ر 7ف مدت

 . اعالم نمايد

ي درس، تقاض
نظر كتبي خو
ف مدت يك
اهات احتمالي

الحاقي عصر
روز 2ف مدت

.ه تسليم كند
شجو به اعتراض
حد مربوطه اع

رسي بيش از
 موسسه، آن د

 تحصيلي دانش
ج امتحانات م

نشجو در هر

 پايان نيمسال

شرفت تحصيل

س موظف است
آ پايان نيمسال

عانشگاه ولي
جويان را ظرف

واحد مربوطه

ه نمره ارزيابي
ضاي تجديد نظ
ف است، ظرف
يدگي و اشتبا

عدانشگاه ولي
تواند ظرفي

واحد مربوطه
ديد نظر دانش
انشكده يا واح

انشجو در در
راي آموزشي

يابي پيشرفت
وهشي و نتايج

جع ارزيابي دا

گزاري امتحان

ر ارزيابي پيش
.  

رس هر درس
اري امتحان پ

ي آموزشي د
 درس دانشج
 دانشكده يا و

شجويي كه به
م نمره، تقاض

رس نيز موظف
نشجويان رسي

  .اعالم كند

ي آموزشي د
اشته باشد، مي

يا و  دانشكده
ت تقاضاي تجد
 به آموزش د

اگر دا :بصرهت
تشخيص شور

ارزي .16ماده
پژو -آموزشي 

مرج :1تبصره

برگز :2تبصره

معيا .17ماده
باشدمي) 0 –

مدر :1 بصرهت
ز تاريخ برگز

شوراي تبصره
رزيابي نهايي
داره آموزش

دانش :2 بصرهت
تاريخ اعال ز

مدرس هر در
عتراضات دانش
واحد مربوط ا

شوراي تبصره
دا تجديد نظر

داره آموزش
تاريخ دريافت
نمره قطعي را

ت
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ي كه در 
ييد گروه 
تمام بايد 

اين  2ره 

ه درسي 
ماه  هريور

دروسي  
ي مربوط، 
 آموزشي 
ن ماده به 

 نيمسال 

ايد كمتر 

وس فوق 
ق و كل 

نكرده ب 

رصه و دروسي
 مدرس و تايي

نمره نات .شود
ذكور در تبصر

كه در برنامه 
ي تا پايان شهر
.ي تبديل شود

آموزشي گروه
تاييد شوراي

اين 2 تبصره 

حداقل تا دو

ل تحصيلي نبا

ي بعدي درو
ل نيمسال فوق

كسبرا قبولي 

ي، كار در عر
 به تشخيص
شمام تلقي مي

هاي مذ مهلت

پروژهدرس
 سال تحصيلي
به نمره قطعي
رس و تاييد گ
مره ناتمام با ت

هايت مهلت

سابقه درس، ح

در هر نيمسال

هاي در نيمسال
د و در معدل

نمره قبار  چند
  . شد

مليات صحرايي
 صورتي كه
سر نباشد، ناتم
ت، با رعايت

نمرات د: 3
سال اول هر
عالم گردد و ب
تشخيص مدر

نم .شودي مي
ت، با رعايت

 به عنوان س

ت دانشجو د

كند، چنانچه د
شودحذف مي

ي دو يا چرس
ذف خواهد ش

كارورزي، عم
شود، در مي

تحصيلي ميس
پايان امتحانات

ي به تبصره
 شده در نيمس
ن اسفندماه اع
صورتي كه به ت

ناتمام تلقي ،شد
 پايان امنحانا

  .غيير است

 هر درس را

 و معدل نمرا

ولي كسب نك
مه دانشجو ح

در دشجويي
 افتاده وي حذ

 كارآموزي، ك
ژوهشي ارائه
يك نيمسال ت
روز از تاريخ پ

الحاقي عصري
شوند، اخذمي

حصيلي تا پايان
باشند در صوي

لي ميسر نباش
روز از تاريخ

غير قابل تغ ،ن

هاي امتحاني

است 10س

درس نمره قبو
قبلي از كارنام

دانشاگر  :ارت
تمام نمرات 

مرين دبيري،
 با تكليف پژ
نها در طول ي

ر) 45( و پنج
  .شود

 دانشگاه ولي
هشي ارائه مو

م هر سال تح
ف پژوهشي مي
يمسال تحصيل

ر 45ف مدت

از قطعي شدن

ه است، برگه
  .يد

لي در هر درس

يك يا چند د
ذراند، نمره ق

 آموزشي وزا
14 ره حداقل

رات دروس تم
 مصوب توام
وط، تكميل آن
 مدت چهل و
قطعي تبديل ش

ي آموزشي
ئه تكليف پژو
ر نيمسال دوم
توام با تكليف
ر طول يك ني
 حداكثر ظرف

  .ديل شود

ا ره درس پس

رس موظف
 نگهداري نماي

اقل نمره قبول

جويي كه در ي
بگذ 14 نمره 
  .هد شد

م از معاونت
رت كسب نمر

نمر :3 بصرهت
برنامه درسي
آموزشي مربو
حداكثر ظرف

ماده به نمره قط

شوراي تبصره
مصوب با ارائ
و اخذ شده در
كه ارائه آنها ت
تكميل آنها در
دانشگاه بايد

نمره قطعي تبد

 

نمر :4 بصرهت

مد: 5 هبصرت
تحصيلي بعد

حدا. 18ماده
  .باشد 12ز

دانشج :تبصره
را با حداقل

محاسبه نخواه

نتيجه استعالم
باشد در صور
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 دانشجو 

 مشروط 
 14ش از 

انشجوي 
ن نيمسال 

 در دوره 
تر باشد، 
؛ در غير 

وسته دو 

تحصيلي 

 سنوات 

آموزشي، 

تا قبل از 

ده در كارنامه

ر آن نيمسال
 انتخاب بيش

واحد به دا 1
 مشروطي آن

و نيمسال و
يا باال 12جو 

يل ادامه دهد

 كارشناسي پيو

ور مرخصي ت

 احتساب در

و شوراي آ "

تحصيلي را ت

ت حذف شد

د، دانشجو در
حق) حصيلي

14رايه صرفا 
ت در صورت

ي ناپيوسته دو
دانشجكل دل 

شود، به تحصي

ل و در دوره

دوسبت به ص

يلي و بدون

"موسسه"مد 

نيمسال ت هر 

نمرات: 18اده

باشد 12تر از 
ال تحن نيمس

كه امكان ار
بديهي است. د

 و كارشناسي
واردي كه معد
ي مشروط نش

ه يك نيمسال

ل دانشجو، نس

مسال تحصيل

د پزشك معتم
 

رخصي براي

ما  به تبصره
  .هد شد

ي دانشجو كمت
جزدر آخرين(

شرايط خاص
سي اخذ نمايد

دوره كارداني
در مو. ب است

هاي بعديسال

ناسي ناپيوسته

 مجاز تحصيل

نيم نشجو دو

 صورت تاييد
.صيلي است

درخواست مر

الحاقي عصر
محاسبه نخواه

سال تحصيلي
نيمسال بعد

در ش: وزارت
واحد درس 13

ي مجاز در د
الي يا متناوب
ي كه در نيمس

.  

رداني و كارشن
  .ايد

 سقف مدت

صي زايمان دا

 دانشجو، در
ر سنوات تحص

شجو بايستي د
  .هد

عدانشگاه ولي
 فوق و كل م

هر نيمسمرات
مشروط، در 

ت آموزشي و
3تواند نائا مي

هاي مشروطي
ل اعم از متو

تواند تا زمانيي
شودحروم مي

كار در دوره
لي استفاده نما

واند با رعايت

 مجاز مرخص

خصي پزشكي
ون احتساب د

دانش: دانشگاه
ده رايهمسال ا

ي آموزشي د
نيمسالمعدل 

نمنچه معدل 
دانشجوي م. 

  .را ندارد

م از معاونت
د ندارد، استثن

  .د شد

هاكثر نيمسال
نيمسا 3وسته 

وات مجاز مي
ز تحصيل مح

تواندشجو مي
خصي تحصيل

تومي "وسسه
  .گيرد

داكثر مدت
  .ت

ت مجاز مرخ
بدوحصيلي و 

ي آموزشي د
 واحد آن نيم

شوراي تبصره
باقي ولي در م

چنان: 19ماده
.شودتلقي مي

احد درسي رو

نتيجه استعالم
مشروط وجود
محاسبه خواهد

حد. 20ماده
يوكارشناسي پ

در سقف سنو
ين صورت، ا

دانش .21ماده
نيمسال از مرخ

مو" :1 بصرهت
وي تصميم بگ

حد: 2تبصره
تحصيلي است

مدت :3تبصره
دو نيمسال تح

شوراي تبصره
موعد انتخاب
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ف درس، 

 تحصيل 

 آموزشي 

ش ز آمو
 انصراف 

  .شودمي

ا گرايش 
 "موسسه

در ( "سه

ا گرايش 

وابط ذكر 

درس يا حذف
.  

، انصراف از)

هده شوراي

ود را به اداره
دي، تقاضاي

حصيل صادر م

ز يك رشته يا
م"و در همان 

موسس"ش در 

 تغيير رشته يا

 شرايط و ضو

بولي در هر د
صوب هستند

)"موسسه"ز 

حصيل بر عه

ت انصراف خو
ع نيمسال بعد
اف وي از تح

تواند ازير مي
ايشي ديگر و

 رشته يا گرايش

شرايط فوق، 

ش با داشتن

كسب نمره قبو
طابق تعرفه مص

كسب اجازه از

از تح منصرف

خواستيد در
 بار تا شروع
ت، حكم انصر

شتن شرايط زي
ك گروه آزما

  "سسه

ه كشوري آن

با رعايت شد

ما تغيير گرايش

صورت عدم ك
زينه مربوط مط

بدون ك(صيلي

ل دانشجوي م

شته باشد، باي
قط براي يك
اي اين مهلت

پيوسته با داش
يشي يا در يك

موس"در همان

اسري از نمره

   .يمانده

  . وسسه

تواندك بار مي

منوع است، ام

رايگان، در ص
ه پرداخت هز

 نيمسال تحص

ت به تحصيل

از تحصيل دا
جاز است، فق

پس از انقضا 

كارشناسي پو
آن گروه آزماي

اي دانشجو د

در آزمون سرا

وات مجاز باقي

ي آموزشي مو

فقط براي يك

ي ناپيوسته مم

ول تحصيل ر
س، موظف به

شجو در هر

مورد بازگشت

صد انصراف ا
ن دانشجو مج
 اين صورت،

هاي كارداني و
حصيلي در آ

  

ش مورد تقاضا

ابي دانشجو د

نشجو در سنو

 و تاييد شوراي

ره تحصيلي ف

وره كارشناسي
  .ر است

شجويان مشمو
 مجدد آن درس

م ثبت نام دانش
  .شود

گيري در ميم
  

شجويي كه قص
اين. سليم كند

در غير. گيرد

هشجوي دوره
رايش ديگر تح
: گرايش دهد

رشته يا گرايش

مره اكتسادن ن
.  

ه تحصيل دانش

روه آموزشي و

جو در هر دور

ر رشته در دو
پذيرامكان 25

دانش. 22ماده
براي انتخاب

عدم .23 ماده
شمحسوب مي

تصميم :تبصره
.است موسسه

دانش. 24ماده
تس  "موسسه"

خود را پس بگ

دانش .25ماده
به رشته يا گر
تغيير رشته يا

وجود ر) لف

كمتر نبود) ب
).سال پذيرش

امكان ادامه) ج

موافقت گر) د

دانشج :تبصره
  .دهد

تغيير .26ماده
5شده در ماده 
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رشناسي 
و مورخ  

 و انتقال 

ررسي و 
 رشته يا 
 كمتر از 
ر كارنامه 

 آموزش 

ب مورد 

 تنها يك 
س خود 

  .شودمي

در دوره 
تواند  مي

انشجوي 
ه با درج 

 كارداني و كا
/18503 ره

گرايشته يا 
  .ير استپذ

رشته جديد بر
با دروس ،شي

از آن دروس
 و سنوات در

 دانشجو در

ه باشد، حسب

برساند، 12 
گين كل درو
صيل محروم م

 از تحصيل د
 باالتر باشد،
همچنين به دا
 گذرانده شده

هاي دورهن 
ابالغيه شما( 

تغيير رشت ط 
ك بار امكان پ

وه آموزشي ر
 گروه آموزش
مره هر يك ا
در معدل كل

 قطعي درس

گذراند 12ل 
  .ود

كل خود را به
س دوره، ميانگ
صورت از تحص

ف يا محروم
يا 12ل نمره

ي مذكور و ه
اد واحدهاي

قال دانشجويان
وب وزارت

همزمان شرايط
د تنها براي يك

 است در گرو
تشخيصه به 

شته باشد و نم
 با احتساب د

آخرين نمره

يانگين حداقل
شومي ته ارائه

تواند معدل ك
واحد از دروس

غير اين صدر

جوي منصرف
رداني با معدل
، به دانشجوي
 مبني بر تعد

ميهماني و انتق
ر دولتي مصو

  .باشدي

وط به احراز ه
و مقصدمبداء

بلي گذرانده
ه مي شود كه

داش)  مصوب
ه و نمره آنها

ي است كه آ

دوره را با ميا
شناسي ناپيوسته

جاز تحصيل نت
و 20اكثر حد

ريافت كند؛ د

ه شده دانشج
 نياز دوره كار
 اين صورت،
ط يك گواهي

نامه مبق آيين
 دولتي و غير

ميسر مي)  آن

گرايش، مشرو
م "موسسات"

 يا گرايش قب
ز وي پذيرفته
 برنامه درسي

يرفته شدهذ پ

نشجو، روزي

هاي درسي د
وسته يا  كارش

طول مدت مج
با اخذ مجدد
لي دوره را د

هاي گذرانده
حدهاي مورد

در غير.  كند
 كارداني، فقط

 دانشجو مطاب
موزش عالي
الحات بعدي

يير رشته يا گ
"و با توافق )

جو در رشته
ط  دروسي از

طبق( حتوايي
، فقط دروس

  .د

ز تحصيل دا

ه كليه واحده
كارشناسي پيو

شجويي در ط
شود تا به مي

مدرك تحصيل

تعداد واحده
 بيشتر از واح

دريافترشته
صيل در دوره

  .د شد

ماني و انتقال
 موسسات آمو
حاقات و اصال

ل توام با تغي
)27و 25،26 

وسي كه دانشج
مي شود و فقط

اشتراك مح ،د
 اين صورت،

ماندو باقي مي

يخ فراغت از
  .شودمي

دانشجويي كه
لي كارداني، ك

صورتي كه دانش
ي فرصت داده

برساند و م 12

كه صورتي 
وسته، برابر يا
ي در همان ر
حروم از تحص
ل داده خواهد

ميهم .27ماده
ها ودانشگاه

و الح 10/7/89

انتقا. 28ماده
موضوع مواد(

درو .29ماده
سازي ممعادل

گرايش جديد
در. نباشد 12

دانشجو ثبت و

تاري. 30ماده
موسسه ثبت م

به د .31ماده
مدرك تحصيل

در صو :بصرهت
نيمسال به وي
2را به حداقل 

در .32ماده
كارشناسي پيو
مدرك كارداني
منصرف يا مح
نمرات و معدل
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واحدهاي 
يا باالتر  

ب در آن 

  گذرانده

ه است و 
ن اطالع 

 "وزارت

مه ريزي 
م االجراء 

سته بيش از و
12و با نمره 

ارداني مصوب

د تعداد واحد

سته و ناپيوسته
تدوين و ضمن

"ت آموزشي 

 شوراي برنام
يخ ابالغ الزم

پيوس رشناسي
 را كه دانشجو

جود دوره كا

ني ندارنداارد

رشناسي پيوس
نامه تفاد آيين

 عهده معاونت

به تصويب 9
بعد و از تاريخ

  ./ د

صيل دوره كار
واند دروسي

رف نظر از وج
  .يرد

صوب دوره كا

 كارداني، كار
ر چارچوب مف

اي آن برجر

8/5/1مورخ 
به ب 9-1391

شود اعالم مي

حروم از تحص
تو موسسه مي

نشجو و صر
گيجو انجام مي

ي مصكه برنامه

حاكم بر دوره
در ط را صرفا

ت بر حسن اج

803 جلسه
2ل تحصيلي

 لغو و بال اثر

نصرف يا مح
ذرانده باشد،

  .رار دهد

ب تقاضاي دا
حصيل دانشج

هايي كه رشته
  .اشد

ضوابط كلي ح
جرايي مربوط

نامه و نظارت

تبصره در 26
 ورودي سال
ي مغاير با آن

 دانشجوي منص
 كارداني را گذ
ش كارداني قر

كارداني حسب
محل تح "سسه

براي: انشگاه
باواحد مي 70

وي اصول و ض
هاي ا نامهشيوه

نفاد اين آيين

6ماده و  35ر
ي دانشجويان

هايو بخشنامه

 صورتي كه
ي دوره هاي

، مالك سنجش

دور مدرك ك
موس"ي بودن 

ي آموزشي د
0رك كارداني 

نامه حاو آيين
ظف است، ش

  .نمايد

گونه تفسير مف

 آيين نامه در
 رسيد و براي

ويين نامه ها 

در :1 بصرهت
مورد نياز براي
گذرانده است

صد :2 بصرهت
شته يا مجرير

شوراي بصرهت
براي اخذ مدر

اين .33ماده
موظ "موسسه"

رساني اجراء ن

هرگ. 34 ماده
  .ست

اين .35ماده
آموزش عالي
ست و كليه آ
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