آيين نامه آموزشي سال  19به بعد
دوره هاي کارداني ،کارشناسي پيوسته و ناپيوسته
مقدمه
رشد روز افزون پيشرفت هاي علمي در جهان امروز همراه با تحوالت شگرف صورت گرفته در نن رهرورت
توج ب برنام ريزي دقيق اساسي و منطبق با واقعيت ههاي موجهود و سهند شهد انهداز بي هت سهاه جمههوري
اسالمي ايران را بيش از پيش روشن ساخت است .در افق بلند اين شد انداز جامع ايراني داراي ويژگهي ههايي
است ک بخش مهمي از نن در قلمرو سياست وزارت علوم تحقيقات و فناوري قرار دارد .بهراي تحقهق نهين
رساهتي الزم است تمامي امکانات و ظرفيت هاي نموزشي کشور ب يج شود و با نقد و بررسي ورعيت موجهود
و نوسازي نن براي پاسخگويي ب نيازها و ارتقاي سطح کيفي برنام هاي نموزشي تالش الزم انجام پذيرد.
ب اين منظور با توج ب اهداف و رساهتهاي نظام نموزشي عاهي کشور و فرصت پيش نمده در مهاده  11قهانون
برنام پنج ساه پنجد توسع جمههوري اسهالمي ايهران ( مصهو  )98/11/11که کيفهي سهازي برنامه هها به
خصوص ارتقاي شاخصهاي کيفي رشت هاي تحصيلي در نن مد نظر قرار گرفت است اين نيين نام متناسب با
اهزامات و انتظارات موجود تدوين شده است.
ماده  .9هدف
هدف از تدوين اين نيين نام تنظيد امور نموزش دانشگاهي بهراي تربيهت نيهروي ان هاني متعههد متخصه

و

متناسب با نيازهاي جامع و ايجاد هماهنگي در فعاهيت ههاي نموزشهي دانشهگاه هها و موس هات نمهوزش عهاهي
کشور و استفاده بهين از ظرفيت هاي موجود در جت ارتقاي سطح کيفي نموزشي دانشجويان است.
ماده  .2تعاريف
 .9-2وزرات :وزارت علوم تحقيقات و فناوري.
 .2-2موسسه :منظور کلي دانشگاه ها و موس ات نموزش عاهي مجري يک يا ند دوره کارداني کارشناسي
ناپيوست و کارشناسي پيوست مورد تاييد وزارت است.
 .3-2شوراي آموزشي :منظور شوراي نموزشي « موس » است.
.4-2دوره :منظور دوره هاي کارداني کارشناسي پيوست و ناپيوست است ک ب صهورت روزانه نوبهت دوم
نيم حضوري طبق روابط مربوط برگزار مي شود.
 .5-2روزانه :منظور شيوه نموزشي است ک دانشجو با بهره گيري از قانون نمهوش رايگهان و يها بها پرداخهت
شهري ( ح ب مورد) و ب صورت حضوري در يکي از « موس » هاي نموزش عاهي تحصيل مي کند.
 .6-2نوبت دوم :منظور شيوه نموزشي است ک دانشجو بدون بهره مندي از نمهوزش رايگهان و بها پرداخهت
شهري و ب صورت حضوري در دانشگاه هاي دوهتي تحصيل مي کند.
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 .7-2آموزش نيمه حضوري :نموزشهي اسهت که بخشهي از فراينهد يهادگيري بها اسهتفاده از رسهان ههاي
نوشتاري صوتي -تصويري و اهکترونيکي انجام و تنها کالس هاي رفع اشکال ب صورت هره ب

هره برگزار

مي شود.
 .8-2آموزش مهارتي :نموزشي است ک بهراي ارتقهاي سهطح دانهش فنهي کهارنيي و توانهايي دانشهجو در
رشت مربوط برگزار مي شود.
 .1-2راهنماي تحصيلي :عضو هيئت علمي نگاه و م لط ب امهور نموزشهي اسهت که از سهوي « موس ه »
مربوط انتخا مي شود تا راهنماي دانشجويان در امور علمي فرهنگي و تحصيلي باشد.
 .91-2واحد درسي :مقدار يا ميزان درسي است ک مفهاد نن به صهورت نظهري  11سهاعت عملهي يها
نزمايشگاهي  32ساعت کارگاهي يا عمليات ميداني 89ساعت کار نموزي و کار ورزي يها کهار در حهوزه
کاربرد  18ساعت در طول يک نيم ال تحصيلي يا دوره تاب تاني و طبق برنام مصو

درسي ارائ مي شود

.رشت هايي ک داراي پروژه ه تند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد نن از سوي اسهتاد مربهوط تعيهين
مي شود.
 .99-2درس جبراني :درسي است ک ب تشخي

گروه نموزشي گذراندن نن براي رفهع کمبهود دانهش و

يا مهارت دانشجو در نغاز يا طي دوره تحصيلي مربوط رروري است.
 .92-2رشته تحصيلي :مجموع ب هد پيوست اي از دروس دانشهگاهي اسهت که بها محتهوا و روش شناسهي
خاص در قاهب برنام هاي درسي در دوره هاي تحصيلي مختلف ب اجرا گذاشت مي شود.
.93-2دوره کارداني :دوره تحصيلي است ک پس از دوره متوسط نغاز مهي شهود و دانشهجو بها گذرانهدن
 19تا  22واحد درسي طبق برنام درسي مصو رشت تحصيلي ب دريافت مدرک کارداني نائل مي شود.
 .94-2دوره کارشناسي پيوسته :دوره تحصيلي است ک پس از دوره متوسط نغاز مي شهود و دانشهجو بها
گذراندن  131تا  181واحد درسي و طبق برنام درسي مصو ( ح ب رشت طرح پژوهشي يها پايهان نامه را
نيز شامل شود) ب دريافت مدرک کارشناسي نائل مي شود.
 .95-2دوره کارشناسي ناپيوسته :دوره تحصيلي است ک پس از دوره کارداني نغاز مي شود و دانشجو با
گذراندن تعداد  19اهي  22واحد درسي و طبق برنام درسي مصو به دريافهت مهدرک کارشناسهي ناپيوسهت
نائل مي گردد.
.96-2گرايش تحصيلي :جهت گيري تخصصي در يک رشت تحصيلي است.
 .97-2گروه آزمايشي :مجموع رشت هاي مختلف تحصيلي است که بهراي ورود به تحصهيل ننهان مهواد
نزموني مشترک برگزار مي شود.
.98-2گروه نموزشي :بنيادي ترين واحد سازماني دانشگاهي مشتکل از تعدادي عضو هيئت علمي است که بها
تاکيد بر نموزش ب توهيد ترويج و انتشار علد در يک حوزه تخصصي مي پردازد.
 .91-2دانشجو :فرد پذيرفت شده اي اسهت که در مهلهت مقهرر و بهر اسهاس رهوابط و مقهررات جهاري در «
موس » ثبت نام مي کند.
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 .21-2دانش نموخت  :فردي است ک يکي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت ب پايان برساند و برابهر رهوابط
معين گواهي يا مدرک تحصيلي مربوط را دريافت کند.
ماده  .3روابط عمومي و اختصاصي ورود ب دوره
 .9-3داشتن شرايط عمومي ورود ب نموزش عاهي برابر مصوبات و مقررات مراجع ذي صالح.
 .2-3احراز توانمندي علمي مطابق مقررات وزارت.
ماده  .4هر سال تحصيلي مرکب از دو نيم ال تحصيلي و ب انتخها موس ه يهک دوره تاب هتاني اسهت و ههر
نيم ال تحصيلي شامل  11هفت نموزش و دو هفت امتحانات پايهاني و دوره تاب هتاني شهامل  1هفته نمهوزش و
يک هفت امتحانات پايان دوره است .
تبصره :در ارائ دروس دوره تاب تان دروس مهارتي اوهويت دارند.
ماده .5نموزش در « موس » مبتني بر نظام واحدي است .
ماده  « .6موس » موظف است برنام هاي نموزشي و درسي مصو شهوراي برنامه ريهزي نمهوزش عهاهي «
وزارت» را براي دوره اي ک پذيرش دانشجو داشت است اجراء نمايد.
ماده  .7دانشجو در هر نيم ال تحصهيلي مهي توانهد حهداقل  18و حهداکرر  21واحهد درسهي انتخها کنهد و
حداکرر واحد مجاز انتخابي در دوره تاب تاني  1واحد است.
تبصره  :9اگر معدل دانشجويي در يک نيم ال حداقل  12باشد در نيم ال تحصيلي بعد مي تواند حداکرر تها
 28واحد درسي را اخذ نمايد.
تبصره  :2در نخرين نيم ال تحصيلي دانشهجو مهي توانهد صهرف نظهر از معهدل کهل ( کمتهر از  11نباشهد) و
مشروطي تا  28واحد اخذ نمايد.
تبصره  : 3در شرايطي ک از تحصيل دانشجو حداکرر  9واحد درسي بهاقي مانهده باشهد مهي توانهد واحهدهاي
مذکور را در دوره تاب تاني انتخا نمايد.
تبصره  :4واحدهاي انتخابي دانشجو در ابتداي هر نيم ال تحصيلي ( ب جز نخهرين نيم هال تحصهيلي) به ههر
دهيلي نبايد کمتر از  18واحد درسي باشهد .در صهورتي که واحهدهاي انتخهابي يها باقيمانهده دانشهجو در پايهان
نيم ال بنا ب داليل موج و خارج از اراده دانشجو ( ب تشخي

« موس » ) ب کمتر از  18واحد درسي برسهد

اين نيم ال ب عنوان يک نيم ال تحصيلي کامل در سنوات تحصيلي وي مح هو مهي شهود ( امها به منظهور
بررسي ورعيت مشروطي يا ممتازي دانشجو نمرات واحد ههاي ايهن نيم هال بها نمهرات دروس نيم هال بعهدي
دانشجو در محاسب معدل دو نيم ال منظور خواهد شد.
ماده  .8در صورتي ک دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها دو درس نظري باقيمانده داشت باشد مي توانهد نن
دو درس را ب صورت معرفي ب استاد بگذراند.
تبصره :در صورتي ک دو درس معرفي ب استاد منتهي ب دوره تاب تاني شهود سهقف واحهد نبايهد ( بها رعايهت
تبصره  3ماده  )2از  9واحد درس تجاوز نمايد.
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ماده  .1گونگي و ترتيب ارائ کلي دروس هر دوره با رعايت پيش نياز ( تقدم و تاخر) دروس ( طبق برنامه
درسي مصو ) بر عهده شوراي نموزشي گروه است.
تبصره :دانشجو در نخرين نيم ال تحصيلي از رعايت مقررات مربوط به پهيش نيهاز ( تقهدم و تهاخر) دروس
معاف است.
ماده  .91تعداد واحدهاي جبراني براي رشت هاي غير مرتبط در دوره هاي کهارداني و کارشناسهي ناپيوسهت 1
واحد و براي دوره هاي کارشناسي حداکرر  11واحد مي باشد .نمهره دروس جبرانهي در معهدل نيم هال و کهل
محاسب مي شود.
ماده  .99تحصيل دانشجو در هر زمان و فقط در يک دوره و يک رشت تحصيلي امکان پذير است.
تبصره :تحصيل همزمان دانشجويان « برگزيده علمي» تابع روابط مصو « وزارت» است.
ماده  .92برنام ريزي و اتخاذ تصميد درباره موارد حذف اراف و حذف ارطراري دروس بر عههده شهوراي
نموزشي موس

است.

تبصره :در شرايط خاص حذف کلي دروس يک نيم ال تحصيلي با درخواست کتبي دانشجو و تاييد شهوراي
نموزشي موس

تا قبل از شروع امتحانات امکان پذير است.

ماده  .93حد اکرر مدت مجهاز تحصهيل در دوره ههاي کهارداني و کارشناسهي نها پيوسهت  2/1سهال و در دوره
کارشناسي پيوست (1پنج) سال است.
ماده  .94گروه نموزشي موظف است براي هدايت علمهي و فرهنگهي دانشهجو از بهدو ورود يکهي از اعضهاي
هيئت علمي را ب عنوان استاد راهنماي تحصيلي تعيين و اعالم نمايد.
ماده  .95حضور دانشجو در تمام جل ات درس اهزامي است.
تبصره :اگر دانشجو در درسي بيش از  3/11جل ات و يا در جل
تشخي

شوراي نموزشي موس

امتحان پايان نيم هال غيبهت داشهت باشهد بها

نن درس حذف مي شود.

ماده  .96ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس بر اساس حضور و فعاهيت در کالس انجهام تکهاهيف
نموزشي – پژوهشي و نتايج امتحانات ميان نيم ال و پايان نيم ال انجام مي گيرد.
تبصره  :9مرجع ارزيابي دانشجو در هر درس مدرس نن درس است.
تبصره  :2برگزاري امتحان پايان نيم ال براي هر درس نظري اهزامي است.
ماده  .97معيار ارزيا بي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است که به صهورت عهددي از صهفر تها بي هت
( )1-21مي باشد.
تبصره  :9مدرس هر درس موظف است گزارش نمره ارزيابي نهايي درس دانشجويان را ظرف مدت  11روز
از تاريخ برگزاري امتحان پايان نيم ال نن درس ب اداره نموزش دانشکده يا واحد مربو اعالم نمايد.
تبصره  :2دانشجويي ک ب نمره ارزيابي درس تقاراي تجديد نظر داشت باشد مهي توانهد ظهرف مهدت يهک
هفت از تاريخ اعالم نمره تقاراي تجديد نظر کتبي خودر ا ب اداره نموزش دانشهکده يها واحهد مربهوط ت هليد
کند .مدرس هر درس نيهز موظهف اسهت ظهرف مهدت يهک هفته از تهاريخ دريافهت تقارهاي تجديهد نظهر
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دانشجويان ب اعترارات دانشجويان رسيدگي و اشتباهات احتماهي را بر طرف و نمره قطعي را ب اداره نموزش
دانشکده يا واحد مربوط اعالم کند.
تبصره  :3نمرات دروس تمرين دبيري کارنموزي کارورزي عمليات صهحرايي کهار در عرصه و دروسهي
ک در برنام درسي مصو توام با تکليف پژوهشي ارائ مي شود در صورتي ک به تشهخي

مهدرس و تاييهد

گروه نموزشي مربوط تکميل ننها در طول يک نيم ال تحصيلي مي ر نباشد نا تمام تلقهي مهي شهود نمهره نها
تمام بايد حداکرر ظرف مدت هل و پنج (  )81روز از تاريخ پايان امتحانات با رعايت مهلت هاي مهذکور در
تبصره  2اين ماده ب نمره قطعي تبديل شود.
تبصره  :4نمره درس پس از قطعي شدن غير قابل تغيير است.
تبصره  :5مدرس موظف است برگ هاي امتحاني هر درس را به عنهوان سهابق درس حهداقل تها دو نيم هال
تحصيلي بعد نگهداري نمايد.
ماده  .98حداقل نمره قبوهي در هر درس  11است و معدل نمرات دانشجو در هر نيم ال تحصيلي نبايد کمتهر
از  12باشد.
تبصره :دانشجويي ک در يک يا ند درس نمره قبوهي ک ب نکند نانچ در نيم ال هاي بعهدي دروس فهو
را با حداقل نمره  18بگذراند نمره قبلي از کارنام دانشجو حذف مهي شهود و در معهدل نيم هال فهو و کهل
محاسب نخواهد شد.
ماده  .91نانچ معدل نمرات هر نيم ال تحصيلي دانشجو کمتر از  12باشد دانشجو در نن نيم هال مشهروط
تلقي مي شود .دانشجوي مشروط در نيم ال بعد ( جز در نخرين نيم ال تحصهيلي ) حهق انتخها بهيش از 18
واحد درسي را ندارد.
ماده  .21حداکرر نيم ال هاي مشروطي مجاز در دوره کارداني و کارشناسهي ناپيوسهت دو نيم هال و در دوره
کارشناسي پيوست  3نيم ال اعد از متواهي يا متناو است در مواردي ک معدل دانشجو  12يا باالتر باشهد در
سقف سنوات مجاز مي تواند تا زماني ک در نيم ال هاي بعدي مشروط نشود به تحصهيل ادامه دههد در غيهر
اين صورت از تحصيل محروم مي شود.
ماده  .29دانشجو مي تواند در دوره کارداني و کارشناسي ناپيوست يک نيم ال و در دوره کارشناسهي پيوسهت
دو نيم ال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
تبصره  « :9موس » مي تواند با رعايت سقف مدت مجاز تحصيل دانشجو ن بت ب صدور سهنوات تحصهيلي
وي تصميد بگيرد .
تبصره  :2حداکرر مدت مجهاز مرخصهي زايمهان دانشهجو دو نيم هال تحصهيلي و بهدون احت ها در سهنوات
تحصيلي است..
تبصرره  :3مههدت مجهاز مرخصهي پزشههکي دانشهجو در صههورت تاييهد پزشهک معتمههد « موس ه » و شههوراي
نموزشي دو نيم ال تحصيلي و بدون احت ا در سنوات تحصيلي است.
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ماده  .22دانشجويان مشمول تحصيل رايگان در صورت عدم ک ب نمره قبوهي در هر درس يا حهذف درس
براي انتخا مجدد نن درس موظف ب پرداخت هزين مربوط مطابق تعرف مصو ه تند.
ماده  .23عدم ثبت نام دانشجو در هر نيم ال تحصيلي ( بدون ک ب اجازه از « موس » ) انصراف از تحصيل
مح و مي شود.
تبصره :تصميد گيري در مورد بازگشت ب تحصهيل دانشهجوي منصهرف از تحصهيل برعههده شهوراي نموزشهي
موس

است.

ماده  .24دانشجويي ک قصهد انصهراف از تحصهيل داشهت باشهد بايهد درخواسهت انصهراف خهود را به اداره
نموزش « موس » ت ليد کند اين دانشجو مجاز است فقط براي يک بهار تها شهروع نيم هال بعهدي تقارهاي
انصراف خودرا پس بگيرد در غير اين صورت پس از انقضاي اين مهلت حکد انصراف وي از تحصيل صادر
مي شود.
ماده  .25دانشجوي دوره هاي کارداني و کارشناسي پيوست با داشتن شهرايط زيهر مهي توانهد از يهک رشهت يها
گرايش ب رشت يا گرايش ديگر تحصيلي در نن گروه نزمايشي يا در يک گروه نزمايشهي ديگهر و در همهان «
موس » تغيير رشت يا گرايش دهد:
اهف) وجود رشت يا گرايش مورد تقاراي دانشجو در همان «موس ».
) کمتر نبودن نمره اکت ابي دانشجو در نزمون سراسري از نمره کشوري نن رشت يا گهرايش در « موس ه » (
در سال پذيرش).
ج) امکان ادام تحصيل دانشجو در سنوات مجاز باقيمانده.
د) موافقت گروه نموزشي و تاييد شوراي نموزشي موس .
تبصره :دانشجو در هر دوره تحصيلي فقط براي يک بار مي تواند با رعايت شرايط فو

تغيير رشت يا گهرايش

دهد .
ماده  .26تغيير رشت در دوره کارشناسي ناپيوست ممنوع است اما تغيير گهرايش بها داشهتن شهرايط و رهوابط
ذکر شده در ماده  21امکان پذير است.
مراده  .27ميهمهاني و انتقهال دانشهجو مطهابق نيههين نامه ميهمهاني و انتقهال دانشهجويان دوره ههاي کههارداني و
کارشناسي دانشگاه ها و موس ات نموزش عاهي دوهتي و غير دوهتي مصو وزارت ( ابالغيه شهماره /19113
و مورخ  98/2/11و اهحاقات و اصالحات بعدي نن ) مي ر مي باشد.
ماده  .28انتقال توام با تغيير رشت يا گرايش مشروط ب احراز همزمان شرايط تغييهر رشهت يها گهرايش انتقهال(
موروع مواد  21 21و  )22و با توافق « موس ات » مبداء و مقصد تنها براي يک بار امکان پذير است.
ماده  .21دروسي ک دانشجو در رشت يا گرايش قبلي گذرانده است در گروه نموزشي رشت جديد بررسي و
معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفت مي شود ک ب تشخي

گروه نموزشي با دروس رشهت يها

گرايش جديد اشتراک محتوايي ( طبق برنام درسي مصو ) داشت باشد و نمره هر يک از نن دروس کمتر از
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 12نباشد .در اين صورت فقط دروس پذيرفت شده و نمره ننها با احت ا در معدل کل و سهنوات در کارنامه
دانشجو ثبت و باقي مي ماند.
ماده  .31تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو روزي است که نخهرين نمهره قطعهي درس دانشهجو در نمهوزش
موس

ثبت مي شود .

ماده  .39ب دانشجويي ک کلي واحدهاي درسي دوره را با ميانگين حهداقل  12گذرانهده باشهد ح هب مهورد
مدرک تحصيلي کارداني کارشناسي پيوست يا کارشناسي ناپيوست ارائ مي شود .
تبصره :در صورتي ک دانشجويي در طول مدت مجاز تحصيل نتواند معدل کل خود را ب  12برساند تنها يهک
نيم ال ب وي فرصت داده مي شد تا با اخذ مجدد حداکرر  21واحد از دروس دوره ميانگين کل دروس خود
را ب حداقل  12برساند و مدرک تحصيلي دوره را دريافت کند در غير ايهن صهورت از تحصهيل محهروم مهي
شود.
ماده  .32در صورتي ک تعداد واحدهاي گذرانهده شهده دانشهجوي منصهرف يها محهروم از تحصهيل در دوره
کارشناسي پيوست برابر يا بيشتر از واحدهاي مورد نياز دوره کارداني با معدل نمره  12يا باالتر باشد مي توانهد
مدرک کارداني در همان رشت دريافت کند .در غير اين صورت ب دانشجوي مذکور و همچنين به دانشهجوي
منصرف يا محروم از تحصيلي در دره کارداني فقط يک گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده با درج
نمرات و معدل کل داده خواهد شد.
تبصره  :1در صورتي ک دانشجوي منصرف يا محروم از تحصهيل دوره کارشناسهي پيوسهت بهيش از واحهدهاي
مورد نياز براي دوره کارداني را گذرانده باشد موس

مي تواند دروسي را که دانشهجو بها نمهره  12يها بهاالتر

گذرانده است مالک سنجش مدرک کارداني قرار دهد.
تبصره  :2صدور مدرک کارداني ح ب تقاراي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کارداني مصهو در نن
رشت يا مجري بودن « موس » محل تحصيل دانشجو انجام مي گيرد.
ماده  . 33اين نيين نام حاوي اصول و روابط کلي حاکد بهر دوره کهارداني کارشناسهي پيوسهت و ناپيوسهت
است و « موس » موظف است شيوه نام هاي اجرايي مربوط را صرفاً در ار و مفهاد نيهين نامه تهدوين و
رمن اطالع رساني اجراء نمايد.
ماده  .34هر گون تف ير مفاد اين نيين نام و نظارت بر ح ن اجراي نن بر عهده معاونت نموزشهي « وزارت
» است.
ماده  .35اين نيين نام در  31ماده و  21تبصهره در جل ه  913مهورخ  81/1/9به تصهويب شهوراي برنامه
ريزي نموزش عاهي رسيد و براي دانشجويان ورودي سال تحصهيلي  1381-82به بعهد و از تهاريخ ابهالال الزم
االجراء است و کلي نيين نام ها و بخشنام هاي مغاير با نن هغو و بال اثر اعالم مي شود/.
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