
 
   

 خالصه اي از مقررات بر اساس آیین نامه آموزشی

 

 طول مدت تحصیل

 نیمسال می 6کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته  –نیمسال  12حداکثر طول مدت تحصیل ( سنوات تحصیلی ) براي مقطع کارشناسی پیوسته 
 باشد .

 سقف انتخاب واحد در هر نیمسال

واحد  14دانشجو در نیمسال قبل مشروط شده باشد در نیمسال بعد بیشتر از واحد میباشد و چنانچه  20سقف انتخاب واحد در هر نیمسال  کثرحدا. 1
باشد . (چنانچه دانشجو در ترمی مشروط شود و در ترم یا ترم هاي بعدي ازمرخصی تحصیلی استفاده نماید و یا حذف کلی  مجاز به انتخاب واحد نمی

 تواند انتخاب نماید ). نمی واحد 14بیشتر از دروس در آن ترم ها انجام دهد ، ترم بعد از مرخصی و یا ترمی که حذف دروس انجام شده است نیز 
 

 

واحد  24ا اخذ تعداد بدانشجو  تر نخواهد بود آن هم مشروط بر اینکهشاست و تحت هیچ شرایطی بی واحد 24 فقطدر ترم آخر  واحد. سقف انتخاب 2
واحد باقیمانده  24فارغ التحصیل شده و حتی هیچ درسی براي معرفی به استاد نیز نیاز نداشته باشد . ( لذا چنانچه دانشجو مدعی باشد که  باقیمانده

نهایت دقت در مدیر گروه هم نیز باید تواند شرایط ترم آخري را دارا باشد ).  چند واحد معرفی به استاد نیز دارد این دانشجو ترم آخر نبوده و نمیدارد و 
  بنماید . تایید ترم آخر بودن دانشجو را

 

واحد درسی با رعایت قوانین  24و بیشتر کسب نماید میتواند در ترم بعد تا سقف  17واحد درسی در هر ترم معدل  12. چنانچه دانشجو با گذراندن 3
 شود ). یان سیستم معلمین نمیسرفصل از لحاظ پیش نیاز و هم نیاز انتخاب نماید . ( این موضوع شامل دانشجو

 

 ه نشود .ئدانشگاه ارا سواحد و کمتر از آن خالف آیین نامه است مگر در شرایطی که در 12.حداقل واحد انتخابی در هر ترم 4
 

سقف انتخاب واحد اخذ تواند در هر ترم تحصیلی و در هر شرایطی عالوه بر  را دانشجو می امام و روخوانی قرآن کریمحضرت وصیت نامه  . فقط دروس5
 نماید .

 

 . درس تنظیم خانواده را نمیتوان عالوه بر سقف انتخاب نمود .6
 

مشروط شده باشد اخذ و  واحد باقیمانده خود را بدون رعایت پیش نیاز و هم نیاز و حتی چنانچه در ترم قبل 24تواند تمامی  می . دانشجوي ترم آخر7
واحد باقیمانده را به  6ه نشود و یا به هر دلیلی دانشجو موفق به اخذ آنها نشود میتواند تعداد ئواحد ارا 6ثر تا سقف واحد حداک 24چنانچه از بگذراند . (

 صورت معرفی به استاد بگذراند ).
 

خص شود رعایت شود دانشجو در هر ترم موظف است رعایت سقف انتخاب واحد را بنماید ، در غیر اینصورت هر زمان از تحصیل که مش تاکید می .8
 سقف واحد را ننموده است ، دانشگاه برابر مقررات با وي رفتار خواهد نمود .

 

 مرخصی تحصیلی

 باشد . نیمسال و ارشد یک نیمسال می 2نیمسال و کارشناسی ناپیوسته  4براي دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته مرخصی تحصیلی .1

 شود . میامتحانات جزو مرخصی تحصیل منظور حذف کلی تمام دروس در هر ترم به دلیل عدم شرکت در .2
 

 اعتراض به نمرات اعالم شده

ه شده بعد از این ئباشد و لذا اعتراضات ارا فرصت اعتراض به نمره اعالم شده فقط تا یک هفته بعد از اینکه استاد نمرات خود را در سایت اعالم نمود می
 باشد . زمان قابل قبول و بررسی در شوراي آموزشی نمی
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 55میهمانی ماده 

نشدن واحد باید انجام گیرد دانشگاه دیگر ) فقط در صورت ارائه واحد به  11، تا سقف  ( معرفی دانشجو به تعداد کمتر ازحداقل واحد 55میهمانی ماده 
در ترم آخر ارائه درس نشود براي بار دوم قابل اقدام خواهد بود مشروط بر اینکه دانشجو در آن هم فقط یک نیمسال درطول تحصیل دانشجو و چنانچه 

 آن ترم فارغ التحصیل شده و هیچ درسی براي معرفی به استاد باقی نداشته باشد.

 دروس از لحاظ پیش نیاز و هم نیاز رعایت سر فصل

ساس سر فصل هاي دروس هر رشته الزامی است و تحت هیچ شرایطی دانشگاه اجازه انتخاب رعایت تقدم و تاخر (رعایت پیش نیاز و هم نیاز دروس )برا
ان اطالع درس بدون رعایت سر فصل را به دانشجو نخواهد داد. لذا چنانچه تغییري در سر فصل انجام گرفت باید توسط مدیر گروه بالفاصله به دانشجوی

 می باشد. سرفصلرسانی شود و دانشجو موظف به رعایت قوانین 

 غیبت تحصیلی و ترك تحصیل

د و نام .غیبت دانشجو بدون اطالع دانشگاه در هر نیمسال و یا عدم انتخاب واحد و یا عدم اخذ مرخصی ، به منزله انصراف دانشجو از تحصیل می باش1
خواست نماید، باید قبل از شروع هر ترم درخواست این دانشجو از ردیف دانشجویان فعال حذف خواهد گردید. بنابراین اگر دانشجو قصد دارد مرخصی در

 کتبی خود را به آموزش دانشکده خود ارائه نماید.

دلیل غیبت ول چنانچه به هر م.وضعیت تحصیلی دانشجویان مشمول نظام وظیفه عمومی طبق شرایط نظام وظیفه می باشد. بنابراین دانشجویان مش2
ترك تحصیل به نظام نسبت به اخذ مرخصی تحصیلی و یا انتخاب واحد اقدام ننماید معافیت تحصیلی آنها باطل و به عنوان نموده و در هر نیمسال 

 وظیفه معرفی خواهد شد و تحت هیچ شرایطی دانشگاه اجازه بازگشت به تحصیل را به آن ها نخواهد داد.

 معرفی به استاد

 واحد است. 6فقط .حداکثر سقف تعداد واحد معرفی به استاد 1

 واحد نیازي به مجوز کمیسیون ندارد. 5واحد معرفی به استاد باید با مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه انجام شود ولی کمتر از  6یا  5.درخواست 2

 معرفی به استاد گرفت. نمی توان.دروس عملی را تحت هیچ شرایطی 3

نکه دانشجو قبالً انتخاب واحد نموده و از آن درس نمره مردودي کسب کرده باشد و با تایید استاد .معرفی به استاد دروس عملی نظري را مشروط بر ای4
ه کالس هاي عملی شرکت نموده باشد قابل اقدام است. چنانچه لیقبلی مبنی بر معاف بودن از گذراندن قسمت عملی آن درس مشروط بر اینکه در ک

ه دالئلی حذف نموده باشد مشروط به تایید استاد مبنی بر شرکت دانشجو در کلیه کالس هاي آن درس می دانشجو قبالً درس عملی نظري را اخذ ولی ب
لذا درس عملی نظري را که دانشجو تاکنون (تواند با درخواست در کمیسیون موارد خاص و صدور مجوز کمیسیون نسبت به معرفی به استاد اقدام نماید. 

 .)یطی نمی شود به صورت معرفی به استاد اخذ نمودآن را اخذ نکرده است تحت هیچ شرا

خر بر آخرین ترم تحصیلی دانشجو اعالم می گردد، تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو خواهد بود و ؤ.تاریخ معرفی به استاد و یا پروژه و یا کارآموزي که م5
(دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی باالتر را دارند باید تا قبل از لذا اساتید باید نمرات این دروس را در اولین فرصت اعالم نمایند. 

 شروع هر ترم تحصیلی نسبت به ارائه نمره پروژه و یا کارآموزي و یا معرفی به استاد خود اقدام نمایند).
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 جبران معدل کل و کاهش تعداد مشروطی در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

آیین نامه آموزشی اقدام نمایند. بر این اساس  27انی که مایل به جبران معدل کل خود و یا کاهش مشروطی می باشند می توانند طبق ماده دانشجوی
 باید موارد زیر کامالٌ رعایت شود:

 .جبران معدل براي کاهش تعداد مشروطی و افزایش معدل کل انجام می شود.1
 اي دوره می تواند از جبران معدل استفاده نماید.. دانشجو پس از اتمام کلیه واحده2
 اید..چنانچه دانشجو مایل به استفاده از قانون جبران معدل می باشد باید بالفاصله بعد از آخرین ترم تحصیلی و اتمام کلیه واحدها اقدام نم3
 باشد. 12.دروسی که به عنوان جبران معدل اخذ می گردد باید نمرات آنها کمتر از 4
باطی نمره مردودي ضدروس وصیت نامه حضرت امام، آموزش قرآن ، عملی ، عملی نظري ، پیش نیاز دانشگاهی و دروسی که براساس راي کمیته ان. 5

 کسب شده است را نمی توان جبران معدل نمود.
ره جدید جایگزین نمره قبلی شده و نمره قبلی خواهد شد. بنابراین نممحاسبه .چنانچه نمره کسب شده بیشتر از نمره قبلی باشد در معدل کل و ترم 6

 بال اثر می شود.
واحد درسی جبران معدل بگذراند، می تواند با ارجاع درخواست خود به کمیسیون موارد خاص ، به  6یا  5.چنانچه دانشجو مایل است حداکثر تا سقف 7

 صورت معرفی به استاد بگذراند.
 غیبت کالسی

3.غیبت بیش از 1
16

ر کالس هر درس و به هر دلیلی منجر به حذف آن درس خواهد شد و اساتید ملزم به حضور و غیاب دانشجویان بوده و دانشجو د 
 باید غیبت آنها را به اداره امتحانات اعالم نمایند.

کرده و براي وي غیبت اعالم  .اغلب اعتراض دانشجو بر این مبنا است که با استاد خود جهت عدم شرکت در کالس هماهنگی نموده ولی استاد فراموش2
توجه شود که اساتید باید حتماٌ حضور و غیاب کالس خود را انجام داده و تحت هیچ شرایطی  کرده و یا از نمره نهایی وي کسر نموده است. بنابراین

یرند. لذا چنانچه غیبت دانشجو توسط هر دلیل هماهنگی نمایند و غیبت وي را نادیده بگ دانشجو جهت عدم شرکت در کالسی بهمجاز نیستند  که با 
 واهد شد.خاستاد اعالم گردد، درس وي حذف شده و در کارت امتحانی منظور ن

 حذف کلی دروس در ترم و استرداد شهریه

تحانات شرکت .حذف کلیه دروس و استرداد شهریه متغیر به دانشجو تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست و چنانچه دانشجو به هر دلیل نتواند در ام1
 نماید، فقط می تواند به اداره امتحانات جهت حذف مجاز دروس مراجه نماید ولی برگشت شهریه متغیر ممکن نیست.

 

 معادلسازي (در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست و نباید  12و بیشتر در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته قابل معادلسازي است، لذا نمره کمتر از  12.فقط نمره 1
 در فرم معادلسازي ثبت گردد.

درصد باشد، آن دروس قابل معادلسازي نیست و دانشجو ملزم به  80.چنانچه محتواي آموزشی دروس گذرانده دانشجو به تشخیص مدیر گروه کمتر از 2
 گذراندن مجدد آنها می باشد.

در آن دروس را گذرانیده است، باید مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و .دانشجو یا مؤسسه آموزشی که دانشجو 3
 آموزش پزشکی بوده باشد و دانشجو از طریق آزمون سراسري وارد آن دانشگاه و یا مؤسسه آموزشی شده باشد.

دو درس با عنوان هاي متفاوت نمی تواند معادل یک درس شود حتی اگر محتواي .یک عنوان درسی با یک عنوان درسی باید معادلسازي شود ( یعنی 4
باشد  و میانگین آن دو  12و دیگري کمتر از  12علمی هر دو درس قبول باشد و همچنین دو درس با عنوان هاي یکسان که یکی نمره آن بیشتر از 

 شود نیز قابل معادلسازي نمی باشد). 12درس بیشتر از 
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 دروس عملی با دروس عملی  و دروس عملی نظري با دروس عملی نظري معادلسازي می شود. -ري با دروس نظري.دروس نظ5

 .تعداد واحد دروس گذرانده جهت معادلسازي باید یکسان و یا بیشتر از تعداد واحد دروسی که تطبیق می شود باشد.6

تحصیل منظور می شود و لذا وضعیت تحصیلی دانشجو از لحاظ مشروطی و ان ی.نمرات دروس معادلسازي شده فقط در محاسبه معدل کل در پا7
 اخراجی بدون محاسبه نمرات معادلسازي شده مورد بررسی قرار می گیرد.

ي سال از زمان قطع ارتباط دانشجو با مؤسسه یا دانشگاه قبلی با پذیرش مجدد وي گذشته باشد دروس گذرانده قابل معادلساز 10.چنانچه بیشتر از 8
 نیست.

 .جهت معادلسازي دروس دوره هاي معادل و ضمن خدمت ( با ارزش استخدامی) و حوزه هاي علمیه، باید از سامان مرکزي دانشگاه استعالم و کسب9
 تکلیف نمود. لذا قبل از این کار هیچ درسی از دوره هاي معادل و ضمن خدمت و حوزه علمیه معادلسازي نمی شود.

 با رعایت دیگر قوانین مربوط قابل معادلسازي می باشد.کارشناسی پیوسته براي مقطع  کاردانیجو در مقطع .دروس گذرانده دانش10

را گذرانده باشد از گذراندن مجدد  ، ولی چنانچه دانشجو قبال آنهاتنظیم خانواده معادلسازي نمی شود -قرآن کریم -دروس وصیت نامه حضرت امام.11
 می باشد). 12راي درس قرآن معاف است ( نمره قابل قبول ب

گذرانده باشد از گذراندن 12قابل معادلسازي نیست ولی چنانچه دانشجو در مؤسسه قبلی دروس پیش دانشگاهی را با نمره  دروس پیش دانشگاهی.12
 مجدد آن درس معاف است.

 ل معادلسازي نیست..به جز دروس عمومی هیچ درس دیگري از دروس گذرانده دانشجو در مراکز تربیت معلم قاب13

 واحد درسی معادلسازي شده یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیل دانشجوکسر می شود. 20.به ازاء هر 14

 قابل معادلسازي نیست. پایان نامه -سمینار -کارگاه -تمرین دبیري -طرح معماري -پروژه -کاورزي -کارآموزي -دروس جبرانی.15

ارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته براي مقطع کارشناسی ناپیوسته با رعایت کلیه مقررات قابل .معادلسازي دروس گذرانده در مقطع ک16
 معادلسازي است.

 ، در مقطع کارشناسی ناپیوسته قابل معادلسازي نیست.کاردانی.هیچ درسی از مقطع 17

علمی کاربردي و دیگر دانشگاه ها مشروط بر اینکه وضعیت متقاضی  .دروس گذرانده در دوره هاي پودمانی و فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه جامع18
معادلسازي در مؤسسه قبلی از دانش پذیر به دانشجو تبدیل شده و کتبا اعالم شده باشد و آن دانشگاه و یا مؤسسه مورد تایید وزارت علوم باشد قابل 

 است.

 قابل معادلسازي می باشد.و بیشتر براي دانشجویان شاهد  10.دروس گذرانده با نمره 19

می .تعداد واحدي که براي دانشجو معادلسازي می شود محدودیتی ندارد و تمامی واحدهاي مورد درخواست دانشجو را با رعایت قوانین معادلسازي 20
 توان معادلسازي نمود.

حوزوي می توانند با نظر گروه مربوط از گذراندن درس قرآن .دانشجویان و دانش آموختگان رشته هاي الهیات و معارف اسالمی و دارندگان مدارك 21
 معاف شوند.

 .دروس معادلسازي شده خارج از کشورفقط به صورت رد یا قبول در کارنامه دانشجو ثبت می گردد و تاثیري در معدل وي ندارد.22

 .نمرات دارندگاه مدرك معادل قابل معادلسازي نمی باشد.23
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 ارآموزي و طرح نهاییمقررات اخذ پروژه و ک

نهایی را در ترم مهرماه اخذ می نمایند فرصت دارند تا قبل از امتحانات تابستان همان سال تحصیلی (  طرح ویا کارآموزي دانشجویانی که دروس پروژه،
سال بعد) ارائه نمایند و دانشجویانی که در ترم بهمن ماه و یا تابستان دروس فوق را اخذ می نمایند تا قبل از امتحانات  اول مرداد ماهیعنی حداکثر تا 

) ارائه نمایند در غیر اینصورت دروس فوق حذف شده و دانشجومجبور به اخذ مجدد دي ماه 15ترم مهرماه سال تحصیلی بعد ( یعنی حداکثر تا تاریخ 
 واهد بود.در ترم بعد خ

ه غیر از دروس کارآموزي، پروژه و یا طرح نهایی دروس دیگري جهت معرفی به استاد باقی مانده دارند باید یی بالزم به ذکر است که چنانچه دانشجو
چنانچه پیگیري در خصوص بالفاصله بعد از اعالم نمره دروس کارآموزي، پروژه و یا طرح نهایی، نسبت به اخذ معرفی به استاد خود اقدام نمایند. ولی 

 دروس معرفی به استاد به تاخیرافتد و امتحان این دروس به ترم بعدي موکول گردد، دانشجو مجبور به اخذ مرخصی ترم وقفه خواهد بود. 
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