ﺧﻼﺻﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ،وزارت ﻋﻠﻮم 1393
)وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودی  ٩٣و ﺑﻌﺪ از آن(
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪھﺎی  ٨ ،٢و  ١٢ﻣﺎده  ٣آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری )ﻣﺼﻮب
 ،(٩٣/٧/٢٨آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻣﺎده -١ھﺪف
ھﺪف از ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﺘﻌﮫﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ھﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫﯿﻨﻪ از ظﺮﻓﯿﺖ
ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺎده -٢ﺗﻌﺎرﯾﻒ
 .١وزارت :وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ.
 .٢داﻧﺸﮕﺎه :ﻣﻨﻈﻮر ھﺮ ﯾﮏ از داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ھﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ)اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ دارای
ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﯿﺲ از ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﺑﻮده؛ و ﻣﺠﺮی ھﺮ ﯾﮏ از دوره ھﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
 .٣آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن :ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ در طﻮل ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 .٤داﻧﺸﺠﻮ :ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از دوره ھﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﯿﻦ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ.
 .٥ﺣﻀﻮری :ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﻮه ای از آﻣﻮزش اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .٦ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری :ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﻮه ای از آﻣﻮزش اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
 .٧ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری :ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﻮه ای از آﻣﻮزش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .٨راھﻨﻤﺎی آﻣﻮزﺷﯽ :ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ آﮔﺎه و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ راھﻨﻤﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ از ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .٩ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ :ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ای از دروس ھﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 .١٠واﺣﺪ درﺳﯽ :ﻣﯿﺰان درﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد آن ﺑﺮای ھﺮ واﺣﺪ ﻧﻈﺮی  ١٦ﺳﺎﻋﺖ ،ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ  ٣٢ﺳﺎﻋﺖ ،ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﯾﺎ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ )ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ(  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ ،ﮐﺎرورزی ﯾﺎ ﮐﺎر در ﻋﺮﺻﻪ  ٦٤ﺳﺎﻋﺖ و ﮐﺎرآﻣﻮزی  ١٢٠ﺳﺎﻋﺖ در طﻮل ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ دورة ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺼﻮب اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .١١درس ﺟﺒﺮاﻧﯽ :ﻣﯿﺰان درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮔﺬراﻧﺪن آن ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد داﻧﺶ ﯾﺎ ﻣﮫﺎرت داﻧﺸﺠﻮ در
آﻏﺎز دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 .١٢رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﻓﺮﻋﯽ از ﮔﺮوه ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﮔﺮوھﮫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
 .١٣ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻌﺐ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﺧﺘﻼف دروس در دو ﮔﺮاﯾﺶ از ﯾﮏ
رﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  ٧درﺻﺪ ﮐﻞ واﺣﺪ ھﺎی رﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ و از  ٣٠درﺻﺪ ﮐﻞ واﺣﺪھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 .١٤دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ :دورة ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎھﯽ وارد دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن  ٦٨واﺣﺪ درﺳﯽ طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .١٥دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ :دورة ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن
دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎھﯽ وارد دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن  ٦٨واﺣﺪ درﺳﯽ طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک
ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .١٦دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ :دورة ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن  ١٣٠واﺣﺪ درﺳﯽ
طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .١٧دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ :دورة ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از دوره ﮐﺎرداﻧﯽ )ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ( آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ
ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻌﺪاد  ٦٨واﺣﺪ درﺳﯽ و طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .١٨ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد آزﻣﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .١٩ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ :ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﻌﺪادی ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ دارای ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺸﺘﺮک در ﯾﮏ
رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و راه اﻧﺪازی آن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .٢٠ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ :ﯾﮑﯽ از ﺷﻮراھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اوﻟﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﺨﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه و ھﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ.
 .٢١داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ :ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوره ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﯿ ّﻦ ،ﮔﻮاھﯽ ﯾﺎ ﻣﺪرک
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 .٢٢ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ھﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ١٦ھﻔﺘﻪ آﻣﻮزش و دو ھﻔﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 .٢٣دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن :ﺷﺎﻣﻞ  ٦ھﻔﺘﻪ و ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  - ٣ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ورود ﺑﻪ دوره
 .١- ٣داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ورود ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت وزارت
 .٢- ٣اﺣﺮاز ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت وزارت.
ﻣﺎده  - ٤ﻧﺤﻮه اﺟﺮای دوره
آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم واﺣﺪی و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﯿﺎر دارد در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﻨﺤﺼﺮا ً ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  - ٥داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و درﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ وزارت را ﺑﺮای دوره ای
ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ده درﺻﺪ از واﺣﺪ ھﺎی درﺳﯽ ھﺮ دوره را ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دروس ﭘﺎﯾﻪ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ دروس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )ﻣﺠﺎزی( ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﺼﻮب
وزارت اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده  - ٦داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮظ ّﻒ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ از زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راھﻨﻤﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده - ٧داﻧﺸﺠﻮ در ھﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٢و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢٠واﺣﺪ درﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ واﺣﺪ
ﻣﺠﺎز اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  ٦واﺣﺪ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :١اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺣﺪاﻗﻞ  ١٧ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ در ﻧﯿﻤﺴﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ٢٤واﺣﺪ درﺳﯽ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :٢ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﻧﯿﻤﺴﺎل آﺧﺮ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢٤واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮطﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ وی ﺑﺎﻻی  ١٠ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ٢٤واﺣﺪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :٣در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٨واﺣﺪ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
واﺣﺪھﺎی ﻣﺬﮐﻮر را در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :٤داﻧﺸﺠﻮ ھﻤﺰﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه  ٢و  ٣اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :٥در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﺣﺪھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻪ
و ﺧﺎرج از اراده داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ١٢واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت اﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
وی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن ﯾﺎ ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ )ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  ١ھﻤﯿﻦ ﻣﺎده( ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ،اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻤﺘﺮ از  ١٢ﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ  ١٧و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺪ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد(.
ﻣﺎده  - ٨در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو درس ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒ واﺣﺪھﺎی آن ﻧﯿﻤﺴﺎل )ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ھﺎی  ٢و  ٣ﻣﺎده (٧ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
دروس را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد در آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﯾﺎ دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻗﺒﻼ ً ﯾﮏ درس ﻋﻤﻠﯽ -ﻧﻈﺮی را اﺧﺬ وﻟﯽ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ دوره ﻋﻤﻠﯽ درس ﻓﻮق را ﮔﺬراﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی آن درس را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  - ٩ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ھﺮ دوره و ھﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز )ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ( ھﺮ درس طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
ﻣﺼﻮب ﺑﺮ ﻋﮫﺪة ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :داﻧﺸﺠﻮ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
ﻣﺎده  - ١٠ﺗﻌﺪاد واﺣﺪھﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٦واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻧﻤﺮه دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﮐﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ )ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎھﯽ( ﮐﻪ ﻣﻌﺪل ﮐﻞ آﻧﮫﺎ زﯾﺮ ١٤
اﺳﺖ و در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در رﺷﺘﻪ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ )ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ( ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢٠واﺣﺪ درﺳﯽ
ﺟﺒﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﺮه اﯾﻦ دروس در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﮐﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  - ١١آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ھﺮ داﻧﺸﺠﻮ ،در ھﺮ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎ ً ﯾﮑﺒﺎر و در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.
ﻣﺎده  - ١٢داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺸﻤﻮل آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن در داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ،در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﯾﺎ ﻋﺪم ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در ھﺮ درس ،ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آن درس ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮظﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط طﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ھﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  - ١٣داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در دوره ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﮐﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﻤﺰﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻌﺪادھﺎی درﺧﺸﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ھﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادھﺎی درﺧﺸﺎن وزارت اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎده  - ١٤ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و زﻣﺎن ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ،ﺣﺬف اﺿﻄﺮاری دروس ،اﻋﻼم و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮه ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺮ و ﻏﯿﺮ طﺒﻖ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  - ١٥ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ھﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ )اﻋﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ( و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دو ﺳﺎل و در دوره ھﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :١داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﯿﺎر دارد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺮای دوره ھﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ
و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺮای دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ
دھﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ ﻣﺪت داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :٢ھﺰﯾﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻞ طﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ھﯿﺎت اﻣﻨﺎء داﻧﺸﮕﺎه از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل آﻣﻮزش
راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  - ١٦ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ھﺮ درس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرس آن درس و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﻼس ،اﻧﺠﺎم
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :١ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺮای دروس ﻧﻈﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :٢ﻧﻤﺮات دروس ﺗﻤﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮی ،ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﮐﺎرورزی ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﮐﺎر در ﻋﺮﺻﻪ و دروﺳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺼﻮب،
ﺑﺎ ﭘﺮوژه اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪرس و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ،ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻧﮫﺎ در طﻮل ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﻧﻤﺮه ﻧﺎﺗﻤﺎم طﺒﻖ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده  ١٤اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه :ﻧﻤﺮه ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺞ ) (٤٥روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،ﺑﻪ
ﻧﻤﺮه ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  - ١٧ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت درس دوره ھﺎی ﺣﻀﻮری اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه .١اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در درﺳﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﯾﺎ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل آن درس ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻨﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،ﻧﻤﺮه آن درس ﺻﻔﺮ و در ﺻﻮرت
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺟﻪ ،آن درﺳﺤﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب  ١٢واﺣﺪ در طﻮل ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ
وﻟﯽ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه .٢در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ،ﺣﺬف ﺗﻤﺎم دروس ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه .٣داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ١اﯾﻦ ﻣﺎده ،در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ﺗﺎ دو ھﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل،
ﺻﺮﻓﺎ ً ﯾﮏ درس ﻧﻈﺮی را ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪھﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻤﺘﺮ از  ١٢واﺣﺪ ﻧﺸﻮد.
ﻣﺎده - ١٨ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮة ﻗﺒﻮﻟﯽ در ھﺮ درس  ١٠اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه .١داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ھﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درس ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ھﺎی ﺑﻌﺪی ،درس ﯾﺎ
دروس ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﻧﻤﺮه ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺮه ھﺎی ﻣﺮدودی ﻗﺒﻠﯽ در رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ،ﻓﻘﻂ ﺛﺒﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺮه ھﺎ درﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ دورهﺑﯽ اﺛﺮ و ﺻﺮﻓﺎ ً آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در آن درس ﻣﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮐﻞ دوره ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه .٢ﮔﺬراﻧﺪن دروس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺼﺮه ،١ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ھﻨﮕﺎم داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺮوطﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛
ﺗﺒﺼﺮه .٣ﺗﺴﮫﯿﻼت اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﻠﺐ و ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎطﯽ ،ﻧﻤﺮه ﻣﺮدودی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﺎده  - ١٩ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ھﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻤﺘﺮ از  ١٢ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺸﺠﻮ در آن ﻧﯿﻤﺴﺎل
ﻣﺸﺮوط ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺸﺮوط ،در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ١٤واﺣﺪ درﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در دوره ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دو ﻧﯿﻤﺴﺎل و در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ  ٣ﻧﯿﻤﺴﺎل
اﻋﻢ از ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  - ٢٠داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ ،در دوره ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل و در دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دو ﻧﯿﻤﺴﺎل از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :١ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :٢ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و
ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :٣ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ و  (. . .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﺪون
اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه .٤داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺧﺼﯽ ھﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ھﺎی ﻣﻨﺪرج
در آن ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﻣﺎده - ٢١ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮدن داﻧﺸﺠﻮ در ھﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺼﺮف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﮫﺪۀ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
ﻣﺎده  - ٢٢داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﺎ ً و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺗﺎ دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﮫﻠﺖ ،ﺣﮑﻢ اﻧﺼﺮاف وی از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺎده  - ٢٣داﻧﺸﺠﻮی دوره ھﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ
ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ھﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ دھﺪ:
اﻟﻒ( وﺟﻮد رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی داﻧﺸﺠﻮ در ھﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه؛
ب( ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه؛
ج( ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮدن ﻧﻤﺮه اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ذی رﺑﻂ از ﻧﻤﺮه آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آن رﺷﺘﻪ ﯾﺎ
ﮔﺮاﯾﺶ در داﻧﺸﮕﺎه و در ﺳﺎل ﭘﺬﯾﺮش و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر؛
د( اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ در ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه؛
ﺗﺒﺼﺮه :داﻧﺸﺠﻮ در ھﺮ دورۀ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ دھﺪ.
ﻣﺎده  - ٢٤ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ از دوره ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ دوره ھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،از ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دوﻟﺘﯽ ،از ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ روزاﻧﻪ ،از ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ
ﺣﻀﻮری و ﺣﻀﻮری ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش وی در دوره از طﺮﯾﻖ ﺑﺪون آزﻣﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش در آﻧﮫﺎ از طﺮﯾﻖ
آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺎده - ٢٥ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه در
ﻣﺎده  ٢٣اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  - ٢٦ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ھﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎ
و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب وزارت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  - ٢٧اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ )ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد  (٢٥ ،٢٦ ،٢٧ ،٢٨و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه
ھﺎی ﻣﺒﺪاء و ﻣﻘﺼﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺎده  - ٢٨ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی و ﭘﺬﯾﺮش واﺣﺪ ھﺎی درﺳﯽ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ
داﻧﺸﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه .١ﺑﻪ ازای ھﺮ  ١٢ﺗﺎ  ٢٠واﺣﺪ از دروس ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل از ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه .٢ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی دروس ﺻﺮﻓﺎ ً در ﺷﯿﻮه ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ھﻢ ﻋﺮض زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛
اﻟﻒ( واﺣﺪھﺎی ﮔﺬراﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮی ﺣﻀﻮری ﺑﻪ دوره ھﺎی ﺣﻀﻮری ،ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری؛
ب( ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری و ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری؛
ج( ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری
ﻣﺎده  - ٢٩ﻣﻼک داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺮای دوره ھﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٢در ﭘﺎﯾﺎن
دوره اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻤﺎم واﺣﺪھﺎی درﺳﯽ آن دوره ﮐﻤﺘﺮ از  ١٢ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ وی ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﺪد ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢٠واﺣﺪ از درﺳﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮ از
 ١٢ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ دروس اﺧﺬ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ١٢ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  - ٣٠در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺼﺮف ﯾﺎ ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﯿﻞ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٦٨واﺣﺪ درﺳﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 ١٠واﺣﺪ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ از ﺳﺎﯾﺮ دروس دوره( را ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮔﺬراﻧﺪه و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ دروس ﮔﺬراﻧﺪه وی  ١٢ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪرک دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ھﻤﺎن رﺷﺘﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺬﮐﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻨﺼﺮف ﯾﺎ ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻓﻘﻂ ﮔﻮاھﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪھﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه داده
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه .١در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺼﺮف ﯾﺎ ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺶ از واﺣﺪھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دوره
ﮐﺎرداﻧﯽ را ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت داﻧﺸﮕﺎه دروﺳﯽ را ﻣﻼک ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
دھﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮ در آن دروس ١٢ ،ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :٢ﺻﺪور ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﻧﺸﺠﻮ و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از وﺟﻮد دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﺼﻮب در آن رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﺮی ﺑﻮدن
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎده  - ٣١ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ،زﻣﺎن ﺛﺒﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه درس داﻧﺸﺠﻮ در اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
ﻣﺎده  - ٣٢ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا
و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻔﺎد آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪة ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت اﺳﺖ.
ﻣﺎده  - ٣٣اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ و  ٣٣ﻣﺎده و  ٣٤ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ  ٨٥٩ﻣﻮرخ  ٩٣/١٢/١٦ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودی ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ١٣٩٣-٩٤و ﭘﺲ از آن و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن اﺑﻼغ اﯾﻦ
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮطﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻠﯽ در ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آن ﻟﻐﻮ و ﺑﻼ اﺛﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.

