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 مقدمه

مجلس شورای اسالمی و در  11/5/1111با استناد به قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 

( موسوم به طرح آمایش) "سیاست ها و ضوابط اجرائی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسالمی ایران" 2اده اجرای مفاد م

تحصیلی کارشناسی پیوسته در دو بخش عمومی و اختصاصی  دورهنامه شورای عالی انقالب فرهنگی، آیین 11/12/1131مصوب 

 :گرددهمراه به پیوست تعاریف به شرح ذیل تدوین می

آیین نامه  مطابق با پیوسته کارشناسی تحصیلی هدف از تدوین این شیوه نامه، تنظیم امور آموزشی دانشگاه در دوره. 1اده م

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و  01/01/1131مورخ  2/ 11033های تحصیلی موضوع نامه شماره یکپارچه آموزشی دوره

 .فناوری می باشد

 

 یمواد عموم: بخش نخست

های عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودی و یا کسب پذیرش از دانشگاه ورود به دانشگاه، تایید شایستگیشرط  . 2ماده 

 .طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است

  .آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام می شود .9ماده 

را منحصراً برای دانشجویان خارجی در صورتی  ریزی آموزشیمصوب شورای عالی برنامهرنامه درسی دانشگاه اختیار دارد ب :تبصره

 . که به حد نصاب الزم برای تشکیل کالس برسد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به زبان انگلیسی ارائه نماید

دریافت نموده است، دانشجو بپذیرد و فقط برنامه های  دوره ای که مجوز آن را  از مراجع قانونیدانشگاه موظف است برای  .4ه ماد

 .را اجرا نماید ط ابالغی وزارت تدوین گردیده استآموزشی و درسی که بر اساس ضواب

دروس مجموعه جزء های درسی هر دوره را با اولویت دروس پایه و عمومی به دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد از واحد :تبصره

های مصوب با تاکید بر محتوای الکترونیکی و رعایت استاندارد( مجازی) و فارسی عمومی به صورت الکترونیکیمعارف اسالمی 

  .وزارت ارائه نماید

  .پذیر استبار امکانآموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یک .5ماده 

و بعد آن، در صورت حذف غیر موجه درس به  1131-31دانشجوی مشمول آموزش رایگان ورودی سال تحصیلی  :1تبصره 

تشخیص دانشگاه یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف به 

 .ت امنای دانشگاه استه مصوب هیاپرداخت هزینه درس مطابق تعرف

صورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی در در 1131-31از سال تحصیلی  ورودی قبلدانشجوی مشمول آموزش رایگان : 2تبصره 

هر درس برای انتخاب مجدد آن درس، در صورتی که سنوات مجاز تحصیلی دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزینه 

  .مربوط طبق مصوبه هیات امنای دانشگاه می باشد

ر درس حذف شده به شرط حضور در اردو یا مسابقات، معاف از پرداخت دانشجوی قهرمان برای دو نیمسال به ازای ه :9تبصره 

  .هزینه خواهد بود

 .حضوری الزامی است دوره های تحصیلیِ ر دانشجو در تمام جلسات کالس درسحضو. 6ماده  

نمره آن  ددرس غیبت کن همانیا در جلسه امتحان پایان نیمسال  کالس جلسات 13/1اگر دانشجو در درسی بیش از : 1تبصره 

غیبت دانشجو موجه  یا کمیته منتخب شورای آموزشی)تشخیص شورای آموزشی دانشگاه   به درصورتی که .درس صفر خواهد شد
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واحد در  12صورت رعایت حد نصاب در این .شودهای آن نیمسال حذف میتشخیص داده شود، آن درسِ صفر، از مجموع درس

-ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست،

 .گرددهای مجاز مشروطی دانشجو محاسبه میدر صورت مشروط شدن، جزء نیمسال. شود

در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی دانشکده : 2تبصره 

 .پذیر استز شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکانقبل ا

، در صورت اضطرار حداکثر تا (غیبت کالسی 13/1نداشتن بیش از )این ماده  1تواند با رعایت مفاده تبصره دانشجو می: 9تبصره 

زشی حذف کند به شرط آن که تعداد دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک درس نظری را با تایید گروه آمو

 .واحد نشود 12های باقیمانده دانشجو کمتر از واحد

دانشجو باید تقاضای حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی خود را حداکثر تا یک هفته قبل از شروع امتحانات ضمن : 4تبصره 

 .رائه نمایدثبت در سیستم آموزشی گلستان شخصاً و به صورت کتبی به مدیر گروه مربوط ا

روز پس از برگزاری کالس هر درس نسبت به ثبت غیبت کالسی در سیستم گلستان اقدام  15اساتید باید حداکثر  :5تبصره 

 .نمایند

دانشجوی قهرمان به شرط حضور در . باشدتشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت دانشجوی قهرمان به عهده دانشگاه می: 6تبصره 

دانشجوی قهرمان بابت غیبت موجه . جلسه دروس نظری و دروس عملی غیبت موجه نماید 13جلسه از  5تواند اردو یا مسابقات می

تواند در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید و چنانچه در صورت تایید دانشگاه می بیش از سقف یاد شده در کالس در

تواند بدون حضور مجدد در کالس در امتحان دروس مذکور د میامتحانات، غیبت موجه بخاطر حضور در اردو یا مسابقه مرتکب شو

های اخذ شده برسد، چنانچه تعداد غیبت ها در امتحانات به بیش از نصف واحد. در نیمسال بعدی یا نیمسال تابستانی شرکت نماید

 .نام در ترم بعدی منوط به اخذ یک عنوان درسی جدید خواهد بودثبت

حذف نیمسال اول بدون  بار حذف همه دروس یک نیمسال، ند با درخواست کتبی دانشجوی قهرمان با دوتوادانشگاه می :1تبصره 

 .احتساب و بار دوم با احتساب سنوات بشرط حضور در اردو یا مسابقات و دارا بودن سایر شرایط قانونی موافقت نماید

حضور در اردو یا مسابقات مجاز است با تایید گروه آموزشی دانشجوی قهرمان در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی و  :8تبصره 

 .واحد آموزشی دو درس را حذف اضطراری نماید 12با حفظ حداقل 

در  شرکت و در هر درس، توسط عضو هیات علمی یا مدرسِ همان درس و بر اساس حضور پیشرفت تحصیلی دانشجو .1ماده  

  .شودمی های کالسی و نتایج امتحانات ارزشیابیفعالیت

 .برگزاری آزمون کتبی برای دروس نظری الزامی است :1تبصره 

در  العمل برگزاری امتحاناتدستور مطابق بامدرس هر درس باید گزارش نمره ارزیابی نهایی درس دانشجویان را : 2تبصره

 .سیستم گلستان ثبت نماید

 .ل تغییر استنمره درس پس از ثبت و تایید در سیستم گلستان غیر قاب :9تبصره 

 .های امتحانی هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا نیمسال تحصیلی بعد نگهداری نمایدمدرس باید برگه: 4تبصره 

سقققف مققدت مجققاز تحصققیل در هققر دوره محققدود اسققت و بققا اتمققام سققنوات مجققاز، امکققان تحصققیل در آن دوره از       .8ماااده 

 .شوددانشجو سلب می

 . دانشجویِ مشروط در سنوات مجاز، منوط به تایید مراجع قانونی دانشگاه استادامه تحصیل  :تبصره
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 مواد اختصاصی: بخش دوم

 .نیمسال است 1مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته . 0ماده

 .نیمسال افزایش دهد 2، مدت مجاز را حداکثر تا دانشگاه اختیار دارد : 1 تبصره

و بعد از آن چهار سال،  1131-1131های سال تحصیلی های کارشناسی پیوسته برای ورودیورهمدت مجاز تحصیل د :2تبصره 

در دوره روزانه شش سال و  1131-1132های قبل از سال تحصیلی پنج سال و ورودی 1132و  1131های تحصیلیورودی سال

  .نوبت دوم هفت سال است

توانند به مدت دو نیمسال عالوه بر مدت مجاز تحصیلی با بعد از آن می و 1131-1131دانشجویان ورودی سال تحصیلی  :9تبصره 

 .پرداخت شهریه ادامه تحصیل دهند

هزینقه افقزایش سقنوات تحصقیلی طبقق تعرفقه مصقوب هیقات امنقاء دانشقگاه از دانشقجویان مشقمول آمقوزش رایگقان                :4تبصره 

 .شوددریافت می

 .انش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شدچنانچه دانشجو در مدت مجاز تحصیل د :5تبصره  

 .ممنوع است( دولتی و غیر دولتی)ها تحصیل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاه .19ماده 

 .تحصیل کندشود، های غیرحضوری که منتهی به مدرک تحصیلی می دورهمان، در تواند همزنشجوی دوره کارشناسی میدا :1 تبصره

های درخشان بر اساس مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت انجام تحصیل همزمان دانشجویان استعداد: 2 تبصره

 .شودمی

حداکثر واحد مجاز انتخابی در  .در هر نیمسال برای دانشجو الزامی است واحد درسی 20و حداکثر  واحد 12انتخاب حداقل :  11ماده

 .واحد درسی است 3 دوره تابستان

شجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش تعداد ندر صورتی که دانشگاه به هر دلیلی با حذف واحدهای درسی دا :1 تبصره

 .واحدهای دانشجو از حدنصاب شود، آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می شود

صورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال باشد، در این 11ویی در یک نیمسال حداقل اگر میانگین نمرات دانشج :2 تبصره

 .واحد درسی اخذ نماید 21تواند حداکثر تا تحصیلی بعد می

واحد درسی باقیمانده داشته باشد، به شرطی که  21آموختگی، حداکثر چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش :9 تبصره

 .واحد درسی اخذ نماید 21تواند تا باشد، می 10وی باالی میانگین کل 

تواند آموخته شود، با تایید گروه آموزشی میواحد درسی دانش 1در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر  :4 تبصره

 .واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید

 .این ماده استفاده کند 1و  1تواند از مفاد تبصره دانشجو همزمان نمی: 5 تبصره

 :ها باید پس از اتمام تاریخ حذف و اضافهدانشکده:  6 تبصره

توسط دانشجو اقدام نموده و مواردی را که دانشجو کمتر از  «کف واحدهای اخذ شده»نسبت به اخذ گزارش تخلف آموزشی  (الف

 .حذف آن نیمسال ارسال نمایند واحد اخذ کرده و خارج از اراده او نبوده به اداره کل آموزش جهت 12

توسط دانشجو اقدام و جهت حذف  «واحدهای مازاد بر سقف مجاز اخذ شده»نسبت به اخذ گزارش تخلف آموزشی (ب

 . واحدهای مذکور به اداره کل آموزش ارسال نمایند
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بقه دالیقل موجقه خقارج     هقای انتخقابی دانشقجو در هقر نیمسقال بقه تشقخیص گقروه آموزشقی، بنقا           که واحدصورتی در :1 تبصره

امققل در سققنوات صققورت ایققن نیمسققال بققه عنققوان یققک نیمسققال ک  ، در ایققنباشققدواحققد درسققی  12تققر از از اراده دانشققجو کم

 شودتحصیلی وی محسوب می

در پایان نیمسال بنا به دالیل  1132و  1131های سال های انتخاب شده یا باقیمانده دانشجویان ورودیچنانچه واحد: 8 تبصره

عنوان یک نیمسال تحصیلی ه این نیمسال ب ،واحد درسی برسد 12به کمتر از ( دانشکدهبه تشخیص )وجه و خارج از اراده دانشجو م

های این نیمسال روطی و ممتازی دانشجو نمرات واحداما به منظور بررسی وضعیت مش)شود کامل در سنوات تحصیلی محسوب می

 (.ر محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شدبا نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو د

 موجه و ارادی نسبت به اخذ واحد کمتر از کف واحدهای تعیین شده اقدام نمایند ونچه دانشجویانی بنا به دالیل غیرچنا: 0 تبصره

جزء  مشروطی نیمسال مذکور شود،عنوان تخلف به اداره کل آموزش گزارش نه ها ببه هر دلیلی توسط آموزش دانشکده

 .گرددهای تحصیلی محاسبه می مشروطی

شرط حضور در اردو یا مسابقات ه در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی و ب، 1، عالوه بر مفاد تبصره دانشجوی قهرمان :19 تبصره 

 3حداقل بود در کل مدت تحصیل مجاز خواهد ( سال تابستانیمیجز نه ب)فقط برای یک نیمسال  12باالی  و کسب میانگین معدل

 .واحد درسی انتخاب نماید

آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با تایید که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانشدر صورتی: 11تبصره  

ه تواند دروس را به صورت معرفی بمی( 11ماده  1و  1 هایموضوع تبصره)گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال 

 .استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند

تواند با رعایت مفاد این ماده، نظری را اخذ، ولی نمره قبولی کسب نکند، می –چنانچه دانشجویی قبالً یک درس عملی  :12 تبصره

 .آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید

ده باشد و همچنین دروس صرفاً عملی به صورت معرفی به استاد ممنوع نظری که قبالً اخذ نش -انتخاب دروس عملی : 19 تبصره

 .است

سال ط قانونی در آخرین نیمدانشجوی قهرمان مجاز خواهد بود به شرط حضور در اردو یا مسابقات و دارا بودن سایر شرای :14تبصره 

 .استاد در آن نیمسال یا تابستان بگذراند واحد را به شکل معرفی به 3برای دانش آموختگی، حداکثر سه عنوان درسی تا سقف 

طبق برنامه درسی هر درس ( تقدم و تاخر)نیاز چگونگی و ترتیب ارائه کلیه دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیش: 15تبصره  

 .بر عهده گروه آموزشی است شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مصوب

 .معاف است 15تبصره از رعایت مقررات مربوط به دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی،  :16 هتبصر

پس از یکبار هم نیاز . نیاز اخذ نمایدتواند درس بعدی را به صورت همنیاز، میدانشجو در صورت مردودی درس پیش : 11 تبصره

 .شودکردن، مقررات دروس هم نیاز در مورد آن اعمال می

شود و ارائه هرگونه درس ارائه می طبق برنامه درسی مصوب وزارت کارشناسی پیوسته دروس تحصیلی در دوره : 18تبصره 

 .است خارج از سرفصل مصوب ممنوع
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فرهنگ و »، «های دفاع مقدسارزش»درس  1 از بین درس 2توانند حداکثر های تحصیلی میدانشجویان کلیه رشته:  10 تبصره

جاز و مازاد بر سقف واحدهای دوره با ثبت نمره دروس و تاثیر رچوب سنوات مچادر  «های زندگیمهارت»و « تمدن اسالم و ایران

 .اخذ نماید کل معدل معدل نیمسال و در

ها، حذف و اضافه و حذف اضطراری، شروع و شروع و پایان کالس( نام، انتخاب واحد اینترنتیپیش ثبت)نام تاریخ ثبت: 29تبصره  

ید نظر به صورت تقویم آموزشی دانشگاه در پایان نیمسال دوم هر سال تحصیلی پایان امتحانات و اعالم و ثبت نمرات و تاریخ تجد

 .گرددتوسط شورای آموزشی دانشگاه تصویب و ابالغ می

 واحد و 12نام مقدماتی در ثبت حداقل تعداد واحد قابل اخذ. نام مقدماتی نیمسال آتی برای دانشجویان الزامی استثبت: 21 تبصره

 .باشدواحد می 21خذ حداکثر واحد قابل ا

  .باشددرس می 1نام مقدماتی تعداد دروس قابل اخذ و حذف در انتخاب واحد نیمسال، اضافه بر ثبت :22 تبصره

 .باشددرس می 2حداکثر تعداد درس قابل اخذ و یا حذف در مرحله حذف و اضافه :  29 تبصره

نام انتخاب ننموده است، ی و کارگاهی که دانشجو در پیش ثبتتواند نسبت به حذف درس یا دروس عملدانشکده می :24 تبصره

 .اقدام نماید

 :باشدآموزی به شرح ذیل مینحوه اخذ درس کار : 25 تبصره

 .شودآموزی به منظور باال بردن سطح کیفی و کمی کارآموزی در ترم تابستان تاکید میانجام کار (الف

آموزی در طول ترم تحصیلی باشد، صرفاً با تشخیص گروه و موافقت دانشکده با رعایت که دانشجو مایل به انجام کاردر صورتی (ب

 :موارد زیر بالمانع است

 :آموزی همزمان در طول نیمسالهای اول و دوم سال تحصیلی و انجام کارآموزی در طی نیمسالاخذ کار( 1

واحدهای اخذ شده بعالوه واحد کارآموزی باید آموزی در محدوده شهرستان شاهرود باشد مجموع که محل کاردر صورتی 1-1

 :به شرح زیر باشد

 واحد 11های نیم و یک واحدی حداکثر آموزیبرای کار -1-1-1

 .شودواحد تعیین می 15های دو واحدی حداکثر آموزیبرای کار -1-1-2

واحد  11رآموزی حداکثر مجموع واحدهای اخذ شده بعالوه کا آموزی در محدوده استان سمنان باشد،که محل کاردر صورتی 2-1  

 .شودتعیین می

 : آموزی در ترم تابستانآموزی در نیمسال دوم سال تحصیلی و انجام کاراخذ واحدهای کار( 2

 .باشدآموزی میدر این صورت دانشجو مجاز به اخذ حداکثر واحد ترمی با احتساب واحد کار

 :آموختگیآموزی در ترم آخر جهت دانشاخذ واحد کار( 1

الزامی است، چنانچه ( 1)های باقیمانده باشد رعایت حدنصاب بند آموزی در همان ترم به همراه سایر واحدانچه شروع انجام کارچن

آموزی های باقیمانده با احتساب کارآموزی از نیمسال بعدی یا تابستان باشد، دانشجو مجاز به اخذ کلیه واحدشروع و انجام کار

 .شدبامی( واحد 21حداکثر )

 :باشدآموزی در سنوات مجاز تحصیلی به شرح ذیل میحداکثر زمان ثبت نمره کار (ج
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 آموزی در نیمسال اول تا پایان اعالم نمرات نیمسال دومدر صورت اخذ درس کار -1-1   

 آموزی در نیمسال دوم تا پایان اعالم نمرات ترم تابستاندر صورت اخذ درس کار -1-2   

 آموزی در ترم تابستان تا پایان اعالم نمرات نیمسال اولاخذ درس کاردر صورت  -1-1   

کققه بققه تشققخیص در صققورتی. بنققدی سققایر دروس انجققام خواهققد شققدزمققان ثبققت نمققره درس پققرو ه طبققق برنامققه: 26 تبصااره

یققک مققدرس و تاییققد گققروه آموزشققی مربققوط، تکمیققل آن در طققول یققک نیمسققال تحصققیلی میسققر نباشققد، بققه جققز پققرو ه هققای  

اخقذ و اعقالم   ( بقدون پرداخقت شقهریه   )دانشقجو بایقد درس مقذکور را در نیمسقال بعقدی      . گقردد واحدی درس ناتمقام اعقالم مقی   

-درس مقذکور کقه در نیمسقال دوم اخقذ مقی     . باشقد بنقدی سقایر دروس مقی   نمره درس فقو  در نیمسقال دومِ اخقذ، طبقق زمقان     

 .ددگرواحد انتخابی دانشجو محاسبه می 20شود جز حداکثر 

شوند و یا درس عملیات صحرایی در نیمسال مهلت ثبت نمرات دروسی که در برنامه درسی مصوب، با پرو ه ارائه می: 21 تبصره

لیست دروس مشمول این  .باشدمی اول قبل از انتخاب واحد نیمسال دوم و در نیمسال دوم تا پایان اعالم نمرات نیمسال مذکور

 .تحانات پایان نیمسال با تایید رئیس دانشکده به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ارسال شودتبصره باید قبل از برگزاری ام

آموزی، نسبت به اخذ گزارش اسامی دانشجویانی که نمرات دروس کار  23و  25 ها باید با عنایت به تبصره دانشکده: 28 تبصره

دیده، اقدام و لیست افراد مذکور را جهت حذف درس در سیستم گلستان پرو ه و دروس معرفی به استاد آنها در زمان مقرر اعالم نگر

 .در پایان هر نیمسال به اداره کل آموزش ارسال نمایند

 .پذیردروز پس از پایان حذف و اضافه در هر نیمسال صورت می 10عملیات پایان ترمیم در سیستم گلستان حداکثر : 20 تبصره

 .شوددر هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می نام نکردن دانشجوثبت:  99تبصره  

 .گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل به عهده شورای آموزشی دانشگاه استتصمیم :الف 

هققا مراجعققه نمایققد، در صققورت تشققخیص موجققه بققودن دالیققل   سققه هفتققه از شققروع کققالس تققا چنانچققه دانشققجو حققداکثر  :ب 

 11مجقاز بقه انتخقاب حقداکثر      ( مصقوب هیقات رئیسقه   )ط اداره کقل آمقوزش دانشقگاه، بقا پرداخقت جریمقه نققدی        دانشجو توسق 

-هقای اخقذ شقده در نظقر گرفتقه مقی      نقام بقه عنقوان غیبقت در درس    جلسقه تقاخیر در ثبقت    1صقورت  در ایقن  .واحد خواهد شقد 

 .شود

نام نکرده دانشکده ذیربط اقدام و ها، نسبت به اخذ گزارش دانشجویان ثبتها باید چهار هفته پس از شروع کالسدانشکده :ج 

 .لیست دانشجویان مذکور را به اداره کل آموزش جهت صدور حکم انصراف از تحصیل ارسال نمایند

حانات ضمن دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را حداکثر تا یک هفته قبل از شروع امت :91تبصره  

بار و دانشجو مجاز است فقط برای یک. ثبت در سیستم آموزشی گلستان شخصاً و به صورت کتبی به مدیر گروه مربوط تسلیم کند

صورت، پس از انقضای این مهلت، تقاضای دانشجو در غیر این. ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد تا دو

 .شودصادر می توسط اداره خدمات آموزشی تایید و حکم انصراف از تحصیل وی با تاریخ درخواست دانشجو در سیستم گلستان

توانققد بققا رعایققت سققنوات مجققاز تحصققیل، حققداکثر دو نیمسققال از مرخصققی تحصققیلی بققا احتسققاب در دانشققجو مققی :92تبصااره  

 .سنوات استفاده کند

 .ی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی استمدت مجاز مرخصی زایمان دو نیمسال تحصیل: الف  
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( یا کمیته منتخب شورای آموزشی)مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی  :ب 

 .حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است

 .در سیستم آموزشی گلستان ثبت نماید در هر نیمسال تحصیلی مدانشجو باید تقاضای مرخصی خود را حداکثر تا روز ثبت نا: ج 

تواند در صورت ضرورت نسبت به نام، درخواست مرخصی برای آن نیمسال قابل پذیرش نبوده و دانشجو میدر صورت ثبت :ها  

 .حذف تمام دروس اقدام نماید

حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند ماموریت همسر یا والدین : و 

 .سنوات مجاز، در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است

در این  های مذکوراز مجموع مرخصی( یا کمیته منتخب شواری آموزشی)تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دانشجو می: ز 

 .مند شودبهره تبصره

تواند در دوره کارشناسی پیوسته بودن شرایط قانونی و به شرط حضور در اردو یا مسابقات میدانشجوی قهرمان در صورت دارا : ح 

 .سه نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید

تواند از مجموع دانشجوی قهرمان در صورت دارا بودن شرایط قانونی، با تایید دانشگاه و بشرط حضور در اردو یا مسابقات می :ط 

 .استفاده کند در این تبصره جهای مندرمرخصی

دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته می تواند در صورت دارا بودن شرایط در همان دانشگاه و در صورت موافقت دانشگاه  .12ماده 

 .خود را تغییر دهدتحصیلی مشروط به امکان ادامه تحصیل در سنوات مجاز باقیمانده رشته 

بار و در پایان نیمسال دوم هر سال تحصیلی ی تغییر رشته در طول سال تحصیلی فقط یکهای پذیرفته شده برادرخواست :1تبصره

 . باشدمی بررسیقابل 

 .عرض مجاز استهای همدر صورت تغییر رشته، معادل سازی دروس فقط در دوره :2تبصره 

گرایش دیگر تحصیلی در همان دانشگاه تواند از یک رشته یا گرایش به یک رشته یا دانشجو با داشتن شرایط زیر می: 9تبصره  

 :تغییر رشته یا گرایش دهد

 وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه (الف

 موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد  (ب

ه یا کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذیربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشت (ج

 گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تایید سازمان سنجش آموزش کشور

 امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده (د

 .تواند درخواست تغییر رشته نمایددانشجو حداقل پس از دو نیمسال تحصیلی می (ها

 .ر رشته، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارددر صورت موافقت با تقاضای تغیی: 4 تبصره

در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی شده و حق تغییر  نامثبت اقدام نکردن دانشجو به  :5 تبصره

 .شودرشته تا پایان دوره از وی سلب می
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 .فقت دانشگاه مقصد، بالمانع استانتقال دانشجو، در صورت تایید دانشگاه مبدا و موا. 19ماده 

انتقال دانشجو از دانشگاه غیر دولتی به دولتی، از شهریه پرداز به رایگان، از غیرحضوری به نیمه حضوری و حضوری ممنوع،  :1تبصره

 .ولی عکس آن مجاز است

هایی که پذیرش در آنها از طریق باشد به رشتهتغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی در دوره از طریق بدون آزمون می: 2 تبصره

 .آزمون سراسری صورت گرفته باشد، ممنوع است

های با پذیرش به صورت غیرمتمرکز ممنوع های با پذیرش به صورت متمرکز به رشتهتغییر رشته دانشجویان از رشته: 9 تبصره

 .باشد ولی برعکس آن مجاز استمی

ها و های کاردانی و کارشناسی دانشگاهنامه میهمانی و انتقال دانشجویان دورهنمیهمانی و انتقال دانشجو مطابق آیی :4تبصره  

 .شوددولتی مصوب وزارت انجام میمؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر

سامانه از طریق ( بار در سالیک)باید در زمان مقرر  صرفاًدانشجویان متقاضی میهمانی، تمدید میهمانی و انتقالی  :5 تبصره

های خارج از سامانه مذکور مورد بررسی قرار نخواهد بدیهی است درخواست. نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایندوزارت 

 .گرفت

های قبل، در صورت موافقت دانشکده ذیربط منوط به ارائه اصل تاییدیه انتخاب واحد و ریزنمرات نیمسال تمدید میهمانی :6تبصره 

 .باشداداره کل آموزش دانشگاه میممهور به مهر دانشگاه مقصد به 

هققا قابققل قبققول خواهققد بققود کققه  هققایی در دوره میهمققانی از دانشققجوی متقاضققی میهمققان در سققایر دانشققگاه  درس :1تبصااره 

اسقاس سرفصقل مقورد اجقرا در دانشقگاه صقنعتی شقاهرود اخقذ شقده           نامقه میهمقانی بقرای دانشقگاه مقصقد و بقر      مطابق با معرفی

 .باشد

و کسقب  ( 1و  1تبصقره هقای    موضقوع  )قال و انتققال تقو م بقا تغییقر رشقته یقا گقرایش، در صقورت احقراز شقرایط           انت :8تبصره  

 .پذیر استبار امکانهای مبدا و مقصد فقط برای یکموافقت دانشگاه

هققای درسققی گذرانققده شققده دانشققجو در رشققته یققا گققرایش قبلققی در گققروه آموزشققی سققازی و پققذیرش واحققدمعققادل: 0تبصااره  

 :شود کهدید بررسی و فقط دروسی از وی پذیرفته میج

سققازی و پققذیرش دروس گذرانققده شققده در معققادل. گذرانققده باشققد( غیققر از دانشققگاه پیققام نققور)هققای دولتققی در دانشققگاه( الااف

 .انتفاعی، پیام نور و آزاد فقط در مورد دروس عمومی و معارف اسالمی انجام خواهد شدهای غیردانشگاه

 .داشته باشد( طبق سرفصل مصوب)یص گروه آموزشی با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی به تشخ( ب

 .نباشد 12نمره هر یک از آن دروس کمتر از  (ج

در  صورت فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها، در معدل کل و سنوات محاسبه شده و باقی دروس به صورت پذیرفته نشدهدر این

 .اهد شدکارنامه ثبت خو

 .شودسازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته میواحد از دروس معادل 20تا  12به ازای هر  : 19 تبصره

 :گیردعرض زیر صورت میهای آموزشی همسازی دروس صرفاً در شیوهمعادل : 11 تبصره

 حضوریحضوری یا غیرهای حضوری، نیمهواحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره (الف
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 حضوریحضوری و غیرحضوری به نیمهنیمه (ب

 حضوریحضوری به غیرغیر (ج

شرط حداقل نمره برای پذیرش دروس در تغییر رشته داخلی دانشگاه به تشخیص شورای آموزشی دانشکده قابل تغییر : 12 تبصره

 .است

شود، ولی نمرات دروس ت آنها در محاسبه میانگین کل منظور میدروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرا:  19 تبصره

حال چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده در این. ماندپذیرفته نشده، بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می

 .شودمیباشد، جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور  12کمتر از 

درصورتیکه دروس گذرانده شده دانشجو فقط دروس عمومی و معارف اسالمی باشد، معادل سازی دروس بر عهده اداره : 14تبصره 

 .کل آموزش است

از اعضای هیات علمی مرتبط با رشته  از زمان پذیرش، یکی یانموظف است، برای هدایت تحصیلی دانشجودانشگاه  .14ماده  

 .کار مصوب دانشگاه بر نحوه عملکرد او نظارت کند و و براساس ساز ان راهنمای آموزشی تعیین را به عنوتحصیلی 

و  10شود و حداقل نمره قبولی در هر درس محاسبه می 20نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا  .15ماده 

آن باشد،  12دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  است و چنانچه میانگین نمرات 12میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال 

 .نیمسال است 1سقف مجاز مشروط اعم از متوالی یا متناوب در دوره کارشناسی پیوسته . شودنیمسال، مشروط تلقی می

در  و بعد از آن که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه 1131دانشجوی ورودی سال : 1تبصره 

های مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمرهنیمسال

اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس مالک ها در محاسبه میانگین کل دوره بیماند، اما این نمرهدانشجو فقط ثبت و باقی می

 .دوره خواهد بودمحاسبه میانگین کل 

های که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال 1132و  1131های دانشجوی ورودی سال :2تبصره 

شود و در معدل نیمسال فو  و کل محاسبه بگذراند نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می 11بعدی دروس فو  را با حداقل نمره 

 .نخواهد شد

اعم از قبولی و مردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه  1131نمرات کلیه دروس دانشجویان ورودی ماقبل سال  :9تبصره  

 .گرددمیانگین منظور می

باشد و آموختگی می، صرفا برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش1گذراندن دروس با استفاده از تبصره : 4تبصره

 .کندهای قبل را خنثی نمیدر نیمسالمشروطی دانشجو 

، نمقره مقردودی دریافقت    حکا  کمیتاه انااباطی   و یقا   تقلا  تسهیالت ایقن مقاده شقامل دانشقجویانی کقه بقه دلیقل        :5تبصره 

 .شودکنند، نمیمی

نامه شوند به صورت درس پذیرفته نشده در کاردانشجویانی که مرتکب تخلف آموزشی می نمرات دروس گذرانده شده :6تبصره 

 .ماندباقی می
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ها باید پس از نهایی شدن نمرات در سیستم گلستان نسبت به صدور حکم اولیه محرومیت از ادامه تحصیل دانشکده : 1تبصره

اند، اقدام و لیست دانشجویان مذکور را جهت اقدام الزم به اداره کل آموزش ارسال دانشجویانی که بیش از حد مجاز مشروط شده

 .نمایند

شامل حداکثر )واحد درسی 31که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل در صورتی: 16 ماده 

یا باالتر  12و میانگین کل دروس گذرانده وی  نمره قبولی گذراندهرا با ( دورهدروس واحد دروس عمومی و مابقی از سایر  10

صورت، به دانشجوی مذکور، فقط گواهی در غیر این. ردانی همان رشته را دریافت کندتواند مدرک دوره کاصورت میباشد، در این

 .های گذرانده شده داده خواهد شدمبنی بر تعداد واحد

نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشجو و صرف مستند تقاضای مدرک کاردانی حسب: 1 تبصره

 .شودمیصادر  دانشگاه محل تحصیل دانشجو

( دانشگاهیبدون دروس پیش)واحد درسی  10تعداد  1132و  1131های شرایط این ماده برای دانشجویان ورودی سال :2 تبصره

 .باشدیا باالتر می 12با نمره قبولی و معدل کل 

بدون )واحد درسی  10ل بابت اخذ مدرک کاردانی نیاز به گذراندن حداق 1131های قبل از دانشجویان ورودی سال: 9 تبصره

 .باشندیا باالتر می 10با نمره قبولی و میانگین کل دروس گذرانده شده ( دانشگاهیدروس پیش

که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره در صورتی :4 تبصره

دهد صورت دانشگاه دروسی را مالک میانگین کل برای صدور مدرک کاردانی قرار میر اینگذرانده باشد، د نمره قبولیکاردانی را با 

 .یا باالتر گذرانده باشد 12که دانشجو با نمره 

 .به اداره کل آموزش اقدام نمایند 1آموختگی دانشجویان موضوع تبصره ها باید نسبت به اعالم دانشدانشکده :5 تبصره

در  12داشتن میانگین کل حداقل گذراندن کلیه واحد های دوره و  برای دوره کارشناسی پیوستهتگی آموخمالک دانش: 11ماده  

 .پایان دوره است

سال با یمباشد، تنها یک ن 12های درسی آن دوره کمتر از تمام واحد گذراندنچنانچه میانگین کل دانشجویی پس از : تبصره

هایی که با نمره کمتر از واحد از درس 20شود تا با اخذ مجدد حداکثر ه میسقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داد رعایت

-، در غیر اینرا دریافت کند برساند و مدرک تحصیلی دوره 12اقل میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حد گذرانده است، 12

 .های گذرانده شده داده خواهد شدد واحدو به دانشجوی مذکور، فقط گواهی مبنی بر تعدا شودصورت از ادامه تحصیل محروم می

 .باشدمیتاریخ دانش آموختگی زمان ثبت نمره آخرین درس دانشجو در اداره کل آموزش دانشگاه : 18ماده  

نامه و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه هر گونه تفسیر مفاد این شیوه: 10  ماده

 .است

 شققورای آموزشققی دانشققگاه مققورخ  یکصققد و نققود و ششققمین تبصققره در جلسققه   31مققاده و  20 ایققن دسققتورالعمل در : 29ده مااا  

بققه تصققویب نهققایی رسققید و از تققاریخ تصققویب   . 11/90/1901 شققورای دانشققگاه چهااارمیج جلسااه  و در مصققوب 02/01/1131

 .شوندآن لغو و بالاثر اعالم می های مغایر بااالجرا است و تمام دستورالعملبرای کلیه دانشجویان الزم
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  کارشناسی پیوسته تحصیلی پیوست آیین نامه دوره

 :تعاریف 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: وزارت .1

 دانشگاه صنعتی شاهرود: دانشگاه .2

که از  هایی استمنظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی بدون پرداخت هزینه در دانشگاه: آموزش رایگان .9

 .کنندبودجه عمومی دولت استفاده می

های کارشناسی دانشگاه برابر ضوابط معین پذیرفته شده و در مهلت مقرر و بر اساس فردی است که در یکی از رشته: دانشجو .4

 .نام کرده و مشغول به تحصیل استضوابط و مقررات جاری دانشگاه ثبت

دروه های تحصیلی مصوب را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط  فردی است که یکی از رشته های:  دانش آموخته  .5

 . معین، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوطه را دریافت کرده است

 .کندهای آموزشی دانشگاه شرکت میای از آموزش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیتمنظور شیوه: حاوری .6

 .های آموزشی الزامی نیستاست که حضور فیزیکی دانشجو در فعالیتای از آموزش منظور شیوه: غیرحاوری .1

ای از آمققوزش اسققت کققه بخشققی از آن بققه صققورت حضققوری و بخشققی از آن بققه صققورت     منظققور شققیوه: حاااورینیمااه .8

 .شودغیرحضوری انجام می

 .منظور آموزش دانشجو در یک دوره تحصیلی، به ازای پرداخت هزینه است :شهریه پرداز  .0

 .هفته امتحانات پایانی است 2و هفته  آموزش  13بازه زمانی تعیین شده که شامل : تحصیلینیمسال  .19

   . هفته امتحانات است 1هفته آموزش و  3بازه زمانی شامل :  بازه تابستانی .11

امه کند و برنای از دروس هر رشته تحصیلی است که هدف مشخصی را دنبال میمنظور مجموعه به هم پیوسته: برنامه درسی .12

 .ریزی آموزشی وزارت به تصویب رسیده استآن توسط شورای عالی برنامه

ساعت، کارگاهی یا  12ساعت، عملی یا آزمایشگاهی  13میزان درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری : واحد درسی .19

اعت در طول یک نیمسال س 120آموزی ساعت و کار 31ساعت، کارورزی یا کار در عرصه  11( بازدید علمی)عملیات میدانی 

 .شوداجرا می طبق برنامه درسی مصوبتحصیلی یا دوره تابستانی و 

درسی است که با تایید گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، در آغاز دروه  :درس جبرانی .14

 .تحصیلی، ضروری تشخیص داده می شود

در یک نیمسال، برحسب مقررات هر دوره تحصیلی، معدل کمتر از حد نصاب وضعیت تحصیلی است که دانشجو  :مشروطی .15

 .تعیین شده در آن دروه را کسب کرده باشد

های های علمی است که به لحاظ موضوع کامالً مشخص است و از موضوعات گروهیکی از شعب فرعی از گروه: رشته تحصیلی .16

 .انجامدمیعلمی دیگر متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص 

 110شققود و حققداقل بققا گذرانققدن دوره تحصققیلی اسققت کققه پققس از دوره متوسققطه آغققاز مققی : دوره کارشناساای پیوسااته .11

 .شودبه دریافت مدرک کارشناسی منتهی می طبق برنامه درسی مصوبواحد درسی 

زمقونی مشقترک،   هقای مختلقف تحصقیلی در دوره متوسقطه اسقت کقه بقا توجقه بقه مقواد آ          مجموعقه رشقته  : گروه آزمایشی .18

 .شودبندی میدسته
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تقرین واحقد سقازمانی دانشقگاهی متشقکل از تعقدادی عضقو هیقات علمقی دارای تخصقص مشقترک            بنیقادی : گروه آموزشای  .10

 .شوداندازی آن رشته تحصیلی، در دانشگاه تشکیل میدر یک رشته علمی است که با ایجاد و راه

 .ای آموزشی هم راستا تعریف شونددوره ای است که در مجموعه گروه ه: دروه هم عرض  .29

باشقد کقه در   گقذاری بخشقی دانشقگاه مقی    یکقی از شقوراهای تخصصقی اولقین سقطح سیاسقت      : شورای آموزشای دانشاگاه   .21

گقذاری و  شقود و نسقبت بقه سیاسقت    حوزه معاونت آموزشقی و تحصقیالت تکمیلقی بقه ریاسقت معقاون آموزشقی تشقکیل مقی         

امقور اجرایقی در بخقش مربقوط و ارائقه بقه شقورای دانشقگاه و هیقات رئیسقه اققدام            ریزی به منظور ایجقاد همقاهنگی در   برنامه

هقای آموزشقی دانشقگاه    نامقه را بقه یکقی از واحقد    توانقد اختیقارات مشقخص شقده در ایقن آیقین      شورای آموزشی مقی . نمایدمی

اه و یققا کمیتققه هققای آزاد و الکترونیکققی دانشققگ مرکققز آمققوزش/ گققروه آموزشققی مسققتقل / مثققل شققورای آموزشققی دانشققکده 

 .منتخب شورای آموزشی دانشگاه تفویض کند

شود تا گروه آموزشی انتخاب می/عضو هیات علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوی دانشکده :راهنمای آموزشی .22

 .آموختگی باشدراهنمای تحصیلی دانشجو از تاریخ ورود تا دانش

یلی کققه نققاظر بققر تخصققص آن باشققد، کققه اخققتالف دروس در دو  هققر یققک از شققعب یققک رشققته تحصقق : گاارایش تحصاایلی .29

 .ها بیشتر باشددرصد کل واحد 10های رشته کمتر و از درصد کل واحد 1گرایش از یک رشته نباید از 

نامه در اردوهای آمادگی و ها که هنگام استفاده از مزایای این آییندانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه: دانشجوی قهرمان .24

انتخابی حضور داشته و یا به عنوان عضو تیم ملی کشور یا تیم ملی دانشجویان برای شرکت در یکی از رویدادهای معرفی شده از 

های دانشگاهی انتخاب و اعزام های وزارت ورزش و جوانان یا فدراسیون ملی ورزشها و باشگاهدفتر طرف امور مشترک فدراسیون

 .شوند

: ه برای برخورداری از تسهیالت در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر است عبارتند ازرویدادهایی ک: رویدادها .25

های آسیایی، یونیورساید جهانی دانشجویان و مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان، قهرمانی دانشجویان های المپیک، بازیبازی

 (رئیس سازمان امور دانشجویان 01/01/1133مورخ  210120/1نامه شماره )آسیا، قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان

 


