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  بسمه تعالی

  وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوري

  سسه آموزش عالی هدفؤم

  

  کزین برتر اندیشه بر نگذرد    به نام خداوند جان و خرد 

  

گـردانیم   ترین درود خویش را نثار شما ، سواران وادي دانش و پژوهش می صمیمانه

توانستید در آزمون ورودي به دانشـگاه   خود عالقه، پشتکار و همتلطف خداوند و که به مدد 

هاي بلندتري در راه کسب علم و دانش و سـاختن   یابی به آموزش عالی گام موفق شده و با راه

هـاي   مـان را تقـدیم خـانواده    تبریک و سپاسـگزاري ویـژه  .  آینده خویش و جامعه بردارید

هـاي موفقیـت و    مینـه گردانیم که با راهنمایی و حمایت  درخـور سـتایش ، ز   ارجمندتان می

در  عنایـت حـق تعـالی   اطمینان میدهیم در سـایه  . اند رسیدن  شما به هدف را فراهم آورده

  . الزم را فراهم نماییم هاي دستیابی شما به اهداف برتر یاورتان باشیم و زمینه

نامه آموزشـی ، عـاملی مهـم در     تردید آگاهی دقیق از آیین دانشجوي گرامی ، بی  

از ایـن رو  . تک دانشجویان یک ضرورت حصیالت دانشگاهی است و براي تککسب موفقیت ت

 339هاي کاردانی و کارشناسی که در جلسه  نامه آموزشی دوره ، برخی از مهمترین مواد آیین

در ایـن جـزوه     به تصویب رسیده است را  76ریزي مورخ اردیبهشت ماه  شوراي عالی برنامه

طالعه دقیق و کامل این برگزیده و استفاده مطلـوب از آن ، در  امیدواریم با م. تقدیم میداریم 

  .شااهللا طول تحصیل هرگز دچار مشکل آموزشی نشوید ان

هاي کاردانی و کارشناسی  بـر   نامه آموزشی دوره قابل ذکر است که تمام مواد آیین  

ورودي ریزي براي دانشـجویان   شوراي عالی برنامه 27/7/76مورخ  347اساس مصوبه جلسه 

                            .االجرا است به بعد الزم 76

  .اشیدب تندرست  و  موفق  و شاداب 
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  دانشجوي گرامی 

بدون تردید ارتباط و  هماهنگی شما با واحدهاي مختلف دانشگاه و نیز کسب  اطالع 

و بموقع از تمام اموري که به نوعی به شما مربوط میگردد  بک ضرورت و  کمک  کامل

  .ثري  به پیشرفت درست امور و پرهیز از بروز مشکالت خواهد بودؤم

بنابراین در کنار  فعالیتهاي علمی و  آموزشی و شرکت منظم  و فعاالنه در کالسها ، 

  :مورد توجه  قرار دهید  آزمایشگاهها و کارگاهها و غیره موارد زیر را هم 

تالش و کوشش جدي و  مستمر علمی و  کسب نتایج مطلوب- 1

مطالعه و توجه دقیق به مقررات و مفاد آیین نامه ها و رعایت کامل آنها - 2

براي توفیق بیشتر و خصوصاً پرهیز از بروز مشکالت در روند ادامه تحصیل 

نات دانشگاهی و دانشجویی ؤرعایت کامل موازین شرعی و اخالقی و ش - 3

رعایت ادب و احترام در برخورد با سایر دانشجویان ، اساتید و کارکنان -4

رهیز از ایجاد هرگونه مزاحمتمؤسسه و پرعایت حال همسایگان -5

استفاده صحیح از امکانات موسسه و حفظ و نگهداري آنها- 6

حداکثر استفاده از امکانات کمک آموزشی نظیر کتابخانه ، مرکز کامپیوتر ، -7

... کالسهاي تقویتی و 

سسه به عنوان کانال اصلی ارتباطی و اطالع ؤورود روزانه به سایت م- 8

رسانی  و مطالعه اطالعیه ها ، اخبار و غیره

ارائه نظرات و پیشنهادات  سازنده براي بهبود و گسترش فعالیتها- 9

رتباط مستمر  با خانواده خود و دادن گزارش پیشرفت تحصیلی  به آنهاا-10

تالشها بی وقفه براي گسترش کمی و کیفی عملکرد خانه دومتان یعنی - 11

هدف 

بوده  و در  ي شماخوبی برا بسیار ما عالقه مندیم مشاورین و رفقاي

  .پیشرفت و موفقیت همه جانبه  شما سهیم  باشیم 

  ؟  شما چطور 
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  نویسی شرایط ورود و نام    -اول   فصل 

  : شرایط ورود  

، کارشناسـی  ) پیوسته و ناپیوسـته    (هاي کاردانی ، کارشناسی  شرایط ورود در دوره:   1ماده 

هاي دکتراي عمومی پزشکی ، داروسازي ،  دندانپزشکی و دامپزشـکی ،   ارشد پیوسته و دوره

  :است  هاي روزانه و شبانه به شرح زیر اعم از دوره

مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري کشور و داشتن شرایط عمـومی  -1

  .ورود به آموزش عالی ، برابر مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی 

داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور ، مورد تائید آمـوزش و  - 2

هـاي   یـا برابـر آن بـراي آمـوزش     ) با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه( پرورش 

و یا داشتن گواهینامـه دوره  ) مطابق مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی   (حوزوي 

کاردانی براي ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تائید وزارت علوم 

.، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد

.ه شدن در آزمون وروديپذیرفت-3

سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگـان بـا پرداخـت شـهریه     -4

.شود ربط صادر می مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذي

براي دانشـجویان دوره شـبانه و مؤسسـات آمـوزش عـالی      :   1تبصره الحاقی ماده 

غیرانتفاعی و غیر دولتی به هنگام نام نویسی ، در هر نیمسال تحصـیلی ، عـالوه بـر    

هـاي مصـوب    سایر شرایط ، پرداخت شهریه به دو صورت ثابت و متغیر ، برابر تعرفـه 

  . الزامی است  ی یا مراجع قانونی،هیات امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال

  :نام نویسی  

هـایی کـه توسـط دانشـگاهها و      شدگان آزمون ورودي ، موظفند در مهلت پذیرفته:    2ماده 

عـدم  . و انتخاب واحد مراجعه نماینـد  نویسی شود ، براي نام مؤسسات آموزش عالی اعالم می

ز اعالم نتایج آزمون ، انصـراف از  نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس ا مراجعه براي نام

  .تحصیل تلقی خواهد شد

دانشجو موظف است در هر نیمسال ، در زمانی که دانشگاه و مؤسسه آموزش عـالی  :      3ماده 

عدم مراجعـه  . براي ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند  کند ، اعالم می

عذر موجـه در یـک نیمسـال ، بـه منزلـه انصـراف از       نویسی بدون اطالع و  دانشجو براي نام
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در صورت تاخیر و یا عذر موجه ، حق انتخـاب واحـد و ادامـه تحصـیل در آن     . تحصیل است

  .شود ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب می. نیمسال را ندارد

دالیل مسـتند   نویسی ، با دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از نام:  تبصره  

، بطور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی ، به اداره آموزش دانشگاهها و یا 

  .مؤسسات آموزش عالی اطالع دهد

  

  مدت تحصیل واحدهاي درسی و طول    -فصل سوم  

  : تعداد واحدها 

واحد درسـی   20حداکثر و  12تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل  هر دانشجو می:    11ماده 

  .را انتخاب کند

واحـد   12در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخـاب حـداقل   :   1تبصره 

  .معاف است

در صورتی که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنها یـک درس باقیمانـده داشـته    :    2تبصره 

تواند امتحـان آن   اد مربوط ، میباشد ، با نظر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تائید است

  .درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند

توانـد بـا    باشد مـی  17اگر میانگین کل نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل :    3تبصره 

  .واحد درسی را انتخاب کند 24در نیمسال بعد حداکثر تا   نظر دانشگاه

واحـد درسـی داشـته     24شجو براي فراغت از تحصیل حداکثر در مواردي که دان:   4تبصره 

تواند تمـامی   باشد ، حتی اگر مشروط باشد ، با نظر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، می

  .واحدهاي باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند

  .واحد درسی است 6تعداد واحدهاي انتخابی در دوره تابستانی حداکثر :   5تبصره 

سـال و   3هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره:    13 ماده

در صورتی که دانشجو نتواند واحدهاي دوره را . سال است 6هاي کارشناسی پیوسته  در دوره

درحداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالی    

  .شود مربوط اخراج می

براي دانشجویان دوره شبانه و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفـاعی،   :   13صره الحاقی ماده تب

هاي  سال و براي دوره 3اي کاردانی و کارشناسی ناپیوستهه حداکثر مدت  تحصیل، براي دوره

  .سال است 6کارشناسی پیوسته 



www.hadaf.ac.irهدف                                                   یمؤسسه آموزش عال

5صفحه                     0151  – 3409918:  فکس             ó 0151 3409917:  تلفن    

  

  حضور و غیاب    -فصل چهارم   

  : حضور در جلسات درس 

مـورخ   379و مصـوبه جلسـه    24/5/78مـورخ   6225/2بخشـنامه شـماره    پیرو:   14ماده 

 1378-79ریزي ، این مصوبه از نیمسال دوم سال تحصـیلی   شوراي عالی برنامه 14/6/1378

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی اسـت و سـاعات   . االجرا است الزم

غیبت دانشجو در هر درس نباید از 
16

3

مجموع ساعات آن درس تجاوز کنـد ، در غیـر ایـن     

  .شود صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می 

در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از :   1تبصره 
16

3

شـد ولـی غیبـت او موجـه      

واحد در طـول   10در این حال رعایت حد نصاب . شود تشخیص داده شود ، آن درس حذف می

ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزء سـنوات  . نیمسال براي وي الزامی نیست

  .شود تحصیلی دانشجو محسوب می

امتحـان بـر عهـده شـوراي     تشخیص موجه بودن غیبـت در جلسـات درس و در   :    16ماده 

  .آموزشی دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی یا کمیته منتخب آن شوراست

  

  حذف و اضافه    -فصل پنجم   

تواند در هر نیمسال تحصیلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته ، پـس   دانشجو می:    17ماده 

نتخابی خود را حذف یا از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس ا

دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید ، مشروط بـر آنکـه تعـداد واحـدهاي     

  .انتخابی وي از حد مقرر تجاوز نکند

هاي اخذ شده در یک نیمسال ، تنها در صورتی مجـاز اسـت کـه     حذف کلیه درس:     19ماده 

آموزش عالی ، دانشجو قادر بـه ادامـه    بنابه تشخیص شوراي آموزشی دانشگاهها و مؤسسات

در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مدت مجاز تحصـیل  . تحصیل در آن نیمسال نباشد

  .دانشجو محسوب خواهد شد
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  ارزیابی پیشرفت دانشجو    _فصل ششم  

  : معیارهاي ارزیابی 

ر هـر یـک از دروس   دانشـجویی کـه د  . است  10حداقل نمره قبولی در هر درس :     22ماده 

با این حـال نمـرات کلیـه    . الزامی مردود شود ، در اولین فرصت ملزم به تکرار آن درس است

  .شود دروس اعم از قبولی و ردي در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می

 توانـد از  اگر دانشجویی در یک درس اختیاري مردود شود ، به جـاي آن درس مـی  :   تبصره  

  .جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب ، درس دیگري را انتخاب کند

  

  :  درس ناتمام 

در موارد استثنایی ، نمره تمرین دبیري ، کارآموزي و کارورزي ، عملیات صحرایی :     23ماده 

شـود ، در   آموزشی مصوب، توام بـا پـروژه ارائـه مـی      ، کار در عرصه و دروسی که در برنامه

تکمیل آنها در طول یک نیمسال   تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط ، صورتی که به

نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به . گردد تحصیلی میسر نباشد ، ناتمام تلقی می

  .نمره قطعی تبدیل گردد

  

  : میانگین نمرات 

دانشجو در آن نیمسال و میـانگین  در پایان هر نیمسال تحصیلی ، میانگین نمرات :    26ماده 

کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی محاسـبه و در کارنامـه وي ثبـت    

  .شود می

براي محاسبه میانگین نمرات ، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضـرب  :     1تبصره 

اعـم  ( ها نمره گرفته است شود و مجموع حاصل ضربها درتمام دروسی که دانشجو براي آن می

  .شود بر تعداد کل  واحدهاي اخذ شده تقسیم می)   از ردي یا قبولی

نمرات دروسـی کـه   . شود دوره تابستانی ، بعنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی:     2تبصره 

بـه  . شـود  گذراند ، تنها در میانگین کل دانشجو محسـوب مـی   دانشجو در دوره تابستانی می

کنـد و کسـر    واحد انتخـاب مـی   12رات دانشجو ، در نیمسالی که الزاماً کمتر از همین نحو نم

بودن واحدها خارج از اراده او است نیز مانند دروس تابستانی در میـانگین کـل او محاسـبه    

  .شود ، ولی آن نیمسال جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد می
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  : نویسی مشروط  نام

باشد ، در غیـر   12میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از :    27ماده 

  .نویسی دانشجو در نیمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود اینصورت نام

دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار بـه وي ، کتبـاً  اطـالع    : تبصره  

با این وصف قصور در اخطار بـه وي  . شجو ضبط نمایددهد و یک نسخه از آن را در پرونده دان

اطالعـی دانشـجو از ایـن امـر ،      از طرف دانشگاهها و یا مؤسسات آموزش عالی و یا اظهار بی

  .مانعی در اجراي مقررات نخواهد بود

کنـد ، جـز در آخـرین نیمسـال      دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می:    28ماده 

  .واحد درسی ر آن نیمسال را ندارد  14ش از تحصیلی حق انتخاب بی

  

  : اخراج دانشجوي مشروط 

هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره:    29ماده 

اي کـه   باشد در هـر مرحلـه   12، کمتر از  در دو نیمسال تحصیلی ، اعم از متوالی و یا متناوب

  .شود محروم میباشد ، از ادامه تحصیل 

دانشجویی که به لحاظ مشـروط شـدن بـیش از حـد از ادامـه تحصـیل در دوره       :    30ماده 

تر رشته مربوط را تـا سـقف    شود در صورتی که واحدهاي مقطع پائین کارشناسی محروم می

تواند بـا   نباشد ، می 12مجاز با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحدها کمتر از 

  .تر را در آن رشته دریافت کند عایت سایر ضوابط مربوط ، مدرك مرسوم مقطع پایینر

تر وجـود نداشـته باشـد و آن     در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین:  تبصره 

تواند با نظر گروه آموزشـی مربـوط بـه یکـی از      رشته فاقد برنامه مصوب باشد ، دانشجو می

تـر ، در آن دانشـگاه یـا     ه رشته تحصیلی خود ، در مقطع  پـایین هاي موجود نزدیک ب رشته

مؤسسه آموزش عالی دیگر تغییر رشته دهد و پـس از تطبیـق واحـدها بـا رشـته جدیـد و       

بدیهی است که تطبیق واحدها و . التحصیل شود گذراندن واحدهاي کمبود ، در آن مقطع فارغ

  .یا مؤسسه پذیرنده است  هتعیین دروس کمبود ، بر عهده گروه آموزشی دانشکد

دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بـیش از حـد ، از ادامـه تحصـیل محـروم      :     31ماده  

توانـد بـراي    شود ، در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، می می

خود  تحصیل مجدد ، در آزمون سراسري شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد عالقه

تواند واحدهایی را که دانشجو در رشـته   دانشگاه یا مؤسسه پذیرنده می.  ادامه تحصیل دهد
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نامه بعضی یـا   قبلی گذرانده است ، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین

  .تمام آنها را بپذیرد 

  

  مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل  -فصل هفتم   

  : مرخصی تحصیلی 

هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر  تواند در هر یک از دوره دانشجو می:      33اده م

هاي کارشناسی پیوسته براي دو نیمسال متوالی یا متناوب از  براي یک نیمسال و در دوره

  .مرخصی تحصیلی استفاده کند

هر دوره مدت مرخصی تحصیلی ، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در :  تبصره  

  .شود محسوب می

دانشجویان دوره شبانه و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی :    33تبصره الحاقی به ماده 

 2هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر براي  توانند در هر یک از دوره غیر دولتی می

تناوب ،  از نیمسال ، متوالی یا م 4هاي کارشناسی پیوسته حداکثر براي  نیمسال و در دوره

  . مرخصی تحصیلی استفاده کنند

تقاضاي مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع :    34ماده 

نویسی هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی  نام

  .تسیلم گردد

آموزشی ذیربط قبل از اتمام  اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه:  تبصره 

  .نویسی ، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وي ابالغ نماید نام  مهلت

  

  :انصراف از تحصیل 

ترك تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل :    35ماده 

ز تحصیل ، حق ادامه تحصـیل را  شود و دانشجوي منصرف ا ، انصراف از تحصیل محسوب می

  .ندارد

داند ، باید دالیل آن  که دانشجو ترك تحصیل خود را موجه می  در موارد استثنایی ،:   تبصره  

. را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی ارائه دهـد 

مؤسسه آموزش عالی آن نیمسال در صورت تایید موجه بودن ترك تحصیل توسط دانشگاه یا 

  .شود جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می
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دانشجویی که بخواهد از ادامه تحصیل منصرف شود ، بایـد درخواسـت انصـراف    :    36ماده 

خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی تسلیم نمایـد ایـن دانشـجو    

ک ماه از تاریخ درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس مجاز است فقط براي یکبار در فاصله ی

شود و دانشجو پس از  پس از انقضاي این مهلت ، حکم انصراف از تحصیل وي صادر می. بگیرد

  .آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد

دانشجوي منصرف موظف است به کلیه تعهداتی کـه در دوران تحصـیل سـپرده    :     1تبصره  

  . نداست ، عمل ک

تحصیل مجدد دانشجوي منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمـون  :    2تبصره 

  .سراسري بر اساس ضوابط مربوط است

  

  تغییر رشته    -فصل دهم   

توانـد ، بـا    دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کـاردانی و کارشناسـی مـی      :    55ماده 

زشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر در یـک گـروه   داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آمو

  :.آزمایشی و همان دانشگاه یا مؤسسه عالی تغییر رشته دهد 

  .ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد-1

حداقل  - 2
6

1

و حداکثر  
3

2

.واحدهاي دوره را گذرانده باشد 

ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و  نمره آزمون ورودي متقاضی از نمره آزمون پایین-3

.رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد

با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحدهاي درسی مورد نیاز در -4

. رشته جدید را  داشته باشد 

هاي اجرایی خاص تعهد دارند ، بـا رعایـت    تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاه:    1تبصره 

  .پذیر است کلیه شرایط این ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان

بینی شـده   هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش تغییر رشته به رشته:    2تبصره 

  .مربوط استاست موکول به احراز شرایط 

  .تواند تغییر رشته دهد دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی ، تنها یک بار می:   3تبصره 

واحـد    14براي دانشجویان شاهد و ایثـارگر گذرانـدن حـداقل    :     55تبصره الحاقی به ماده 

  .کند درسی کفایت می
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در غیر اینصورت ، فقط . گیرد تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت می:    56ماده  

  . تر ، امکان پذیر است از مقطع باالتر به مقطع پایین

توانند در صورت موافقت شـوراي   دانشجویان شاهد و ایثارگر می:   56تبصره الحاقی به ماده 

تـر   آموزشی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی فارغ از شرایط احراز رتبه نسبی از مقطع پایین

  .تغییر رشته دهند

  

در صورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولین فرصت در :   57اده م

  . نویسی کند و پس از نام نویسی ، حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد رشته جدید نام

نویسی  در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از  اقدام نکردن دانشجو به نام:   تبصره 

  .شود شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وي سلب می تلقی می تغییر رشته

دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشـته جدیـد   :    58ماده 

شود که بـه تشـخیص گـروه     شود و فقط دروسی از وي پذیرفته می سازي می بررسی و معادل

داشته باشد و نمره هـر یـک از آن دروس    آموزشی ، با دروس رشته جدید اشتراك محتوایی

  .کمتر نباشد 12نیز از 

دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل :      1تبصره 

شود ، ولی نمرات دروس پذیرفته نشده ، بدون احتساب در میـانگین ، در کارنامـه    منظور می

ل ، چنانچه میانگین کل واحدهاي پذیرفته نشده او کمتـر از  در این حا. ماند دانشجو باقی می

  .شود باشد ، جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطی براي دانشجو در رشته جدید منظور می 12

در صورتی که تعداد واحدهاي دروس پذیرفته نشده دانشجو ، در حدي باشد کـه  :     2تبصره 

د را در طول مدت مجاز تحصیل ، از وي سـلب  امکان گذراندن واحدهاي مورد نیاز رشته جدی

  .شود کند ، با تقاضاي تغییر رشته او موافقت نمی

  : تغییر رشته اضطراري

چنانچه دانشجو به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی در :    59ماده 

رشـته و یـا   اي گردد که توانایی ادامـه تحصـیل در آن    دوره تحصیل ، دچار بیماري یا سانحه

توانـد بـا    گیري از کارایی حاصل از آن را طبق جدول نقص عضو از دست بدهد می امکان بهره

رعایت سایر  مقررا ت ، به رشته دیگري متناسب با رشته خود در همان گروه آزمایشی کـه از  

 در این حال دانشـجو از . لحاظ نمره آزمون ورودي نزدیکترین نمره را دارد ، تغییر رشته دهد

  . معاف خواهد بود 57و ماده   ) 1باستثناي بند (  55رعایت شرایط موضوع ماده 



www.hadaf.ac.irهدف                                                   یمؤسسه آموزش عال

11صفحه                     0151  – 3409918:  فکس             ó 0151 3409917:  تلفن    

در مواردي که دانشجو به دالیل نقص عضو و بیماري ، توانایی ادامه تحصیل در هیچ :  تبصره  

هاي گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشـد، کمیسـیون آموزشـی دانشـگاه یـا       یک از رشته

اي  ز بررسی کامل مساله ، نسبت به تغییر رشته دانشجو به رشـته مؤسسه آموزش عالی پس ا

  . گیرد در گروه آزمایشی دیگر تصمیم می

هفتـه   6متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارك الزم ، حـداقل  :    61ماده 

پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه یا مؤسسه آموزش عـالی در محـل   

  .یل خود تسلیم نمایدتحص

در  این حال بـراي  . تغییر رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بالمانع است:     62ماده 

این گونه دانشجویان ، حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبناي دوره کاردانی محاسبه و بـه ازاي  

  .شود میواحد پذیرفته شده از دانشجو ، یک نیمسال از طول تحصیل وي کاسته  20هر 

  

  فراغت از تحصیل    _فصل دوازدهم  

باشد ، تا در  12میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل ، باید حداقل :     65ماده 

در صورتی که . رشته تحصیلی خود حسب مورد ،  مدرك کاردانی یا کارشناسی دریافت کند

نظر طول تحصیلی مانعی نداشته باشد ، کمتر باشد ، چنانچه از  12میانگین نمرات دانشجو از 

قبول شده است در یک  12واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از  20تواند حداکثر  می

در دوره   (نیمسال تحصیلی  2و   )در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته   (نیمسال تحصیلی 

ند ، تا میانگین کل خود را جبران مجدداً انتخاب و آن دروس را تکرار ک)  پیوسته کارشناسی

در این صورت نمرات دروس تکراري عالوه بر نمرات قبلی ، در کارنامه دانشجو ثبت و . نماید

  . شود در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می

رغم استفاده  دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور استفاده کند یا علی:     1تبصره 

تواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید ، در صورتی که مقطع او کاردانی از آن ن

شود و در صورتی که در مقطع  یا کارشناسی ناپیوسته باشد ، از تحصیل محروم و اخراج می

تواند با اخذ  و تبصره آن می 30کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد  بر اساس ماده 

  .التحصیل شود تر فارغ پایین مدرك تحصیلی مقطع

                

  مدیریت موسسه آموزش عالی هدف  


