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آئیننامهآموزشی

دورههایکاردانیوکارشناسی(پیوستهوناپیوسته)
 
مقدمه
به استناد بندهای  8 ,2و  22ماده  3آئیننامه آموزشی شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری( ،مصوب  )33/7/28آئیننامه زیر تدوین و به اجرا گذاشته میشود:
ماده–1هدف
هدف از تدوین این آئیننامه ،تنظیم امور آموزش دانشگاه برای تربیت نیروی انسانی متخصص ،متعهد و متناسب
با نیازهای جامعه و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی دانشگاههاا و مسسساههاای آماوزش عاالی ششاور و
استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در ارتقای شیفیت آموزشی دانشجویان است.
ماده–2تعاریف
.1وزارت :منظور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.
.2دانشگاه :منظور هر یک از دانشگاهها و مسسسههای آموزش عالی و پژوهشی (اعم از دولتی و غیردولتی) است
شه دارای مجوز تأسیس از مراجع ذیربط بوده و مجری هر یاک از دورههاای شااردانی ،شارشناسای ناپیوساته و
شارشناسی پیوسته هستند.
.3آموزشرایگان :منظور آموزش دانشجو در طاو سانوات مجااز دوره تحصایلی بادون پردایات هزیناه در
دانشگاههایی است شه از بودجه عمومی دولت استفاده میشنند.
.4دانشجو :فردی است شه در یکی از دورههای آموزش عالی برابر ضوابط معین ،پذیرفته شده ،ثبتنام شرده و
مشغو به تحصیل است.
.5حضوری :منظور شایوهای از آماوزش اسات شاه دانشاجو باه صاورت تمااموقات در فعالیاتهاای آموزشای
دانشگاه شرشت میشند.
.6غیرحضوری :منظور شیوهای از آموزش است شه حضور فیزیکی دانشاجو در فعالیاتهاای آموزشای الزامای
نیست.
نیمهحضوری :منظور شیوهای از آموزش است شه بخشی از آن بهصورت حضوری و بخشای از آن باهصاورت
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غیرحضوری انجام میشود.
.8راهنمایآموزشی :عضو هیأت علمی آگاه و مسلط به اماور آموزشای اسات شاه از ساوی دانشاگاه انتخااب
میشود تا راهنمای تحصیلی دانشجو از تاریخ ورود تا دانشآمویتگی باشد.
.9برنامهدرسی :منظور مجموعه بههمپیوستهای از دروس هر رشته تحصیلی است شه هدف مشخصی را دنبا
میشند و برنامه آن توسط شورای عالی به تصویب رسیده است.

.11واحددرسی :میزان درسی است شه مفاد آن برای هر واحاد نظاری  21سااعت ،آزمایشاگاهی  32سااعت،
شارگاهی یا عملیات میدانی ( بازدید علمی )  88ساعت ،شارورزی یا شار در عرصه  18سااعت و شاارآموزی 220
ساعت در طو یک نیمسا تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا میشود.
.11درسجبرانی :درسی است شه به تشخیص گروه آموزشی ،گذراندن آن برای رفع شمبود داناش یاا مهاارت
دانشجو ،در آغاز دوره تحصیلی مربوط ضروری است.
.12رشتهتحصیلی :یکی از شعب فرعی از گروههای علمی است شه به لحاظ موضوع شامالً مشخص اسات و از
موضوعات گروههای علمی دیگر متمایز بوده و حداقل به یک شارایی الزم میانجامد.
.13گرایشتحصیلی :هر یک از شعب یک رشته تحصیلی شه ناظر بر تخصص آن باشد ،شه ایاتالف دروس در
دو گرایش از یک رشته نباید از  7درصد شل واحدهای رشته شمتر و از  30درصد شل واحدها بیشتر باشد.
.14دورهکاردانیپیوسته :دوره تحصیلی شه پس از دوره متوسطه آغاز میشود و شامل دانشآمویتگانی است
شه بدون گذراندن دوره پیشدانشگاهی وارد دوره شاردانی شده و حداقل با گذراندن  18واحد درسی طبق برنامه
درسی مصوب به دریافت مدرک شاردانی منتهی میشود.
.15دورهکاردانیناپیوسته :دوره تحصیلی شه پس از دوره متوسطه آغاز میشود و شاامل داناشآمویتگاانی
است شه با گذراندن دوره پیشدانشگاهی وارد دوره شاردانی شده و حداقل باا گذرانادن  18واحاد درسای طباق
برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک شاردانی منتهی میشود.
.16دورهکارشناسیپیوسته :دوره تحصیلی است شه پس از دوره متوسطه آغاز میشود و حداقل با گذرانادن
 230واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک شارشناسی منتهی میشود.
.17دورهکارشناسیناپیوسته :دوره تحصیلی است شه پس از دوره شاردانی (پیوسته و ناپیوسته) آغاز میشود
و حداقل با گذراندن  18واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک شارشناسی منتهی میشود.
.18گروهآزمایشی :مجموعه رشتههای مختلف تحصیلی در دوره متوسطه است شه با توجه باه ماواد آزماونی
مشترک ،دستهبندی میشود.
.19گروهآموزشی :بنیادیترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیأت علمای دارای تخصاص
مشترک در یک رشته علمی است شه با ایجاد و راهاندازی آن رشته تحصیلی ،در دانشگاه تشکیل میشود.
.21شورایآموزشی :یکی از شوراهای تخصصی اولین سطح سیاستگذاری بخشی دانشاگاه مایباشاد شاه در
حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی به ریاست معاون آموزشی تشکیل میشود و نسبت به سیاستگذاری
و برنامهریزی به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی در بخش مربوط و ارائه به شورای دانشگاه و هیأت رئیسه
اقدام مینماید .شورای آموزشی میتواند ایتیارات مشخص شده در این آییننامه را به گروه آموزشای یاا شمیتاه
منتخب تفویض شند.
دانشآموخته :فردی است شه یکی از دورههای تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین،
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گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت شرده باشد.

.22نیمسالتحصیلی :هر نیمسا تحصیلی شامل  21هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است.
.23دورهتابستان :شامل  1هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایانی است.
ماده-3شرایطعمومیواختصاصیورودبهدوره
 .1-3داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات وزارت.
 .2-3احراز توانمندی علمی مطابق مصوبات وزارت.
ماده-4نحوهاجرایدوره
آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام میشود.
تبصره :دانشگاه ایتیار دارد در صورت توانایی ،برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامهریزی آموزشی را منحصراً
برای دانشجویان یارجی در صورتی شه به حد نصاب الزم برای تشکیل شالس برسد با رعایت ضاوابط و مقاررات
مربوط ،به زبان انگلیسی ارائه نماید.
ماده-5دانشگاه موظف است ،برنامههای آموزشی و درسی مصوب شورای عالی برنامهریازی آموزشای وزارت را
برای دورهای شه در آن با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است ،اجرا نماید.
تبصره :دانشگاه ایتیار دارد حداشثر ده درصد از واحدهای درسی هر دوره را با اولویت دروس پایه و عماومی باه
جز دروس مجموعه معارف اسالمی و فارسی عمومی باه صاورت الکترونیکای (مجاازی) باا تأشیاد بار محتاوای
الکترونیکی و رعایت استانداردهای مصوب وزارت ارائه نماید.
ماده -6دانشگاه موظف است ،برای هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش ،یکی از مدرسان مرتبط باا رشاته
تحصیلی دانشجو را به عنوان راهنمای آموزشی تعیین و اعالم شند.
ماده-7دانشجو در هر نیمسا تحصیلی الزم است حداقل  22و حداشثر  20واحد درسی انتخاب شند .حداشثر
واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان  1واحد درسی است.
تبصره :1اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسا حداقل  27باشد ،در اینصورت دانشجو باا تأییاد گاروه
آموزشی در نیمسا تحصیلی بعد میتواند حداشثر تا  28واحد درسی ایذ نماید.
تبصره :2چنانچه دانشجو در نیمسا آیر برای دانشآمویتگی ،حداشثر  28واحد درسی باقی داشته باشاد ،باه
شرطی شه میانگین شل نمرات وی باالی20باشد ،میتواند تا  28واحد درسی ایذ نماید.
تبصره :3در شرایط یاص شه دانشجو با گذراندن حداشثر  8واحد درسی داناشآمویتاه شاود ،باا تأییاد گاروه
آموزشی ،میتواند واحدهای مذشور را در دوره تابستان ایذ نماید.
تبصره :4دانشجو همزمان نمیتواند از مفاد تبصره  2و  3این ماده استفاده شند.
تبصره :5در صورتی شه واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسا به تشخیص گروه آموزشی،
بنا به دالیل موجه و یارج از اراده دانشجو به شمتر از  22واحد درسی برسد ،در اینصورت این نیمسا بهعنوان
یک نیمسا شامل در سنوات تحصیلی وی محسوب میشاود ،اماا در مشاروط شادن یاا ممتااز شادن دانشاجو

بیتأثیر است (به عبارت دیگر ،در شرایط مذشور ،اگر میانگین دانشجو شمتر از 22
(موضوع تبصره  2همین ماده) 
واحد شد مشروط نیست و اگر  27و باالتر شد ممتاز محسوب نمیشود).
شیوهنامهاجرایی -بند 1ذیلماده :7از دانشجویان روزانه و نوبت دوم دانشگاه شه در دوره تابستان حداقل 3

واحد در دانشگاه یاسوج ایذ نمایند ،شهریه ثابتی به میزان یکسوم شهریه ثابت نیمسا های معمولی
دانشجویان نوبت دوم ورودی همان سا و شهریه متغیری به میزان دو برابر شهریه هر واحد دانشجویان نوبت
دوم ورودی همان سا ایذ میگردد .ضمناً دانشجویان روزانهای شه شمتر از  3واحد ایذ نمایند از پردایت
شهریه ثابت و متغیر و دانشجویان نوبت دوم از پردایت شهریه ثابت معاف میباشند.
ماده-8در صورتی شه دانشجو در آیرین نیمسا تحصیلی برای دانشآمویتگی حداشثر دو درس نظری داشته
باشد ،با تأیید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسا (موضوع تبصرههای  2و  3ماده  )7میتواناد
دروس را ب هصورت معرفی به استاد در آن نیمسا یا دوره تابستان بگذراند.
تبصره :چنانچه دانشجویی قبالً یک درس عملی– نظری را ایذ ولی نمره قبولی شسب نکند اما دوره عملی درس
فوق را گذرانده باشد ،میتواند با رعایت مفاد این ماده بخش نظری آن درس را بهصورت معرفی به مادرس ایاذ
نماید.
شیوهنامهاجرایی-بند1ذیلماده:8دانشجو میتواند در بازه یک ماه از شروع آیرین نیمسا باا تأییاد گاروه

آموزشی (مبنی بر اتمام شلیه دروس ،عدم ارائه حضوری دروس و  )...اقدام به ایذ یاک یاا دو درس معرفای باه
استاد نماید .این دروس در آیرین نیمسا ثبت شده و به نیمسا های دیگر قابل انتقا نمیباشد .ثبات نمارات
این دروس تا پایان مهلت ثبت نمرات آن نیمسا برای مدرس درس امکانپذیر است .در صورتی شه دانشاجو در
امتحان درس معرفی به استاد شه تاریخ آن توسط مدرس درس تعیین گردیده است موفق به ایاذ نماره قباولی
نگردد ،ملزم به ایذ درس بصورت حضوری یا معرفی به استاد (به تشخیص گاروه آموزشای) مایباشاد و تااریخ
دانشآمویتگی دانشجو ،تاریخ قطعی شدن آیرین نمره دروس آن نیمسا یواهد بود.
وهنامهاجرایی-بند2ذیلماده:8برای ثبت دروس معرفی به استاد در دوره تابستان ،دانشجو مایتواناد در
شی 
بازه  21شهریور تا  21مهرماه با تأیید گروه آموزشی اقدام به ایذ یک یا دو درس معرفی به اساتاد نمایاد .ثبات
امکانپذیر است و تاریخ داناشآماویتگی دانشاجو  32شاهریور مااه

نمره این دروس تا  21دی ماه برای مدرس
یواهد بود.
وهنامهاجرایی-بند3ذیلماده:8دانشجویی شه دو درس معرفی به استاد ایذ نموده در صورتی شه در هار
شی 
یک از سایر دروس یود موفق به شسب نمره قبولی نگردد ،الزم است درس یا درسهای ماردودی را مجادداً در
نیمسا بعد از آن یا دوره تابستان بصورت حضوری ایذ نماید.
وهنامهاجرایی-بند4ذیلماده:8دانشجویی شه یک درس معرفی به استاد ایذ نموده در صورتی شاه تنهاا
شی 
در یکی از سایر دروس یود موفق به شسب نمره قبولی نگردد ،در صورت تأیید گاروه آموزشای مایتواناد درس

مردودی را نیز بهعنوان دومین درس معرفی به استاد ایذ نماید.
وهنامهاجرایی-بند5ذیلماده:8پس از ثبت دروس معرفی به استاد با تأیید گروه آموزشی ،در صورتی شه
شی 
دانشجو در یکی از سایر دروس یود موفق به شسب نمره قبولی نگردد ،دروس معرفی به استاد ثبت شده شماشان
معتبر میباشند.
شیوهنامهاجرایی-بند6ذیلماده :8مدرس دروس معرفی به استاد ،از میان اعضای هیأت علمای تماام وقات

دانشگاه توسط شورای گروه تعیین میگردد.


ماده -9چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیشنیاز (تقادم و تاأیر) هار درس
طبق برنامه درسی مصوب بر عهده گروه آموزشی است.
تبصره :دانشجو در آیرین نیمسا تحصیلی از رعایت مقررات به این ماده معاف است.
ماده-11تعداد واحدهای جبرانی با تشخیص گروه آموزشی صارفاً بارای دوره شارشناسای ناپیوساته حاداشثر 1
واحد میباشد و نمره دروس جبرانی در میانگین نیمسا و شل محاسبه نمیشود.
تبصره :دانشگاه ایتیار دارد برای دانشآمویتگان دوره شاردانی پیوسته (فاقد مدرک پیش دانشگاهی) شه معد
شل آنها زیر  28است و در دوره شارشناسی ناپیوسته در رشته غیرمرتبط (به تشخیص گاروه آموزشای) پذیرفتاه
شدهاند حداشثر  20واحد درسی جبرانی ارائه شند .نمره این دروس در میانگین نیمسا و شل محاسبه نمیشود.
ماده-11آموزش رایگان برای هر دانشجو ،در هر دوره تحصیلی صرفاً یکبار و در یک رشته تحصیلی امکانپذیر
است.
ماده-12دانشجوی مشمو آموزش رایگان در دانشگاههای دولتی ،در صورت حذف یا عدم شسب نماره قباولی
در هر درس ،برای انتخاب مجدد آن درس ،در صورتی شه سنوات مجاز تحصیلی دانشجو تمام شده باشد موظاف
به پردایت هزینه مربوط طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه میباشد.
ماده -13دانشجوی مشمو این آییننامه میتواند در دورههای غیرحضوری شه منتهای باه مادرک تحصایلی
میشود ،مطابق مصوبات مربوط بصورت همزمان تحصیل شند.

تبصره :تحصیل هم زمان دانشاجویان اساتعدادهای دریشاان براسااس مصاوبات شاورای هادایت اساتعدادهای
دریشان وزارت انجام میشود.
برنامهریزی و تصمیمگیری درباره چگونگی و زمان حذف و اضافه ،حاذف اضاطراری دروس ،اعاالم و

ماده-14
ثبت نمره ،تاریخ تجدیدنظر و غیره طبق شیوهنامه اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام میشود.
شیوهنامهاجراییی-بنید1ذییلمیاده:14دانشاجو مای تواناد در هار نیمساا تحصایلی در مهلات شمتار از

 20روز پااس از شااروع نیمسااا  ،حااداشثر دو درس انتخااابی را حااذف و یااا دو درس انتخاااب نمایااد ،مشااروط
بر اینشه تعداد شل واحدهای نیمسا  ،از حداقل واحد مجاز شمتر و از حداشثر مجاز بیشتر نشود.


ماده -15مدت مجاز تحصیل در دورههای شاردانی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) و شارشناسی ناپیوسته دو سا و
در دورههای شارشناسی پیوسته چهار سا است.
تبصره :1دانشگاه ایتیار دارد در شرایط یاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه ،حداشثر یک نیمساا بارای
دورههای شاردانی و شارشناسی ناپیوسته و حداشثر دو نیمسا برای شارشناسی پیوسته ،مادت مجااز تحصایل را

افزایش دهد.
چنانچه دانشجو در این مدت دانشآمویته نشود از ادامه تحصیل محروم یواهد شد.
تبصییره :2هزینااه افاازایش ساانوات تحصاایلی طبااق تعرفااه مصااوب هیااأت امناااو دانشااگاه از دانشااجویان
مشمو آموزش رایگان دریافت میشود.
شیوهنامهاجرایی-بند  1ذیلماده  :15از دانشجویان شارشناسی پیوسته روزانه از نیمسا دهم و از دانشجویان

شهریهای معاد دانشجویان نوبت دوم ایذ میشود.

شاردانی روزانه از نیمسا ششم
شیوهنامهاجرایی -بند 2ذیلماده :15حداشثر مدت مجاز تحصیل دانشجویان شارشناسی پیوسته ورودی سا

تحصیلی  2330-32و ماقبل 1 ،سا است.


ماده –16ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیات
در شالس ،انجام تکالیف و نتایج امتحانات انجام میشود و بصورت عددی از صفر تا بیست محاسبه میشود.
تبصره :1برگزاری آزمون شتبی برای دروس نظری الزامی است.
تبصییره :2نماارات دروس تماارین دبیااری ،شااارآموزی و شااارورزی ،عملیااات صااحرایی ،شااار در عرصااه و
دروسی شه در برنامه درسی مصاوب ،باا پارواه ارائاه مایشاود ،در صاورتی شاه باه تشاخیص مادرس و تأییاد
گروه آموزشی مربوط ،تکمیل آنهاا در طاو نیمساا تحصایلی میسار نباشاد ،ناتماام تلقای مایشاود ،قطعای
شدن نمره ناتمام طبق شیوهنامه ماده  28انجام میشود.
شیوهنامهاجرایی -بند 1ذیلماده:16مدرس هر درس موظف است ،نمره ارزیابی نهایی دانشجویان را ظرف

مدت  20روز از تاریخ برگزاری امتحان پایان نیمسا آن درس در سامانه آموزشی ثبت نماید.
بهمنظور بررسی و در صورت لزوم ترتیب اثر به تقاضای تجدیدنظر
شیوهنامه اجرایی -بند  2ذیل ماده  :16

دانشجویان در یصوص نمره اعالم شده ،امکان تغییر نمره برای مدرس تا سه روز شاری پس از اعالم نمره
محفوظ است.
شیییوهنامییهاجرایییی-بنیید3ذیییلمییاده:16اداره آمااوزش  28روز پااس از آیاارین امتحااان هاار نیمسااا ،
نمرات را قطعی میشند.
شیییوهنامییهاجرایییی-بنیید4ذیییلمییاده :16انتهااای بااازه زمااانی ثباات نماارات دروس مناادرج در تبصااره 2
توسااط ماادرس ،باارای دروس ایااذ شااده در نیمسااا او پااانزدهم اساافند ماااه ،نیمسااا دوم پااانزدهم
شااهریور ماااه ،و دوره تابسااتان پااانزدهم دی ماااه ماایباشااد .تاااریخ قطعاای شاادن نماارات ایاان دروس توسااط

اداره آمااوزش دانشااگاه ،دو هفتااه پااس از ثباات نمااره توسااط ماادرس یواهااد بااود .دروساای شااه براساااس
سرفصاال مصااوب شااورای عااالی برنامااهریاازی در طااو دو نیمسااا برنامااهریاازی شااده ،از ایاان موضااوع
مستثنی است.
شیوهنامهاجرایی-بند5ذییلمیاده :16برگازاری حاداقل یاک امتحاان میااننیمساا تاا یاک مااه قبال از

تاریخ شروع امتحانات پایاان نیمساا دانشاگاه بارای هار درس نظاری و اعاالم نتاایج آن تاا دو هفتاه قبال از
تاریخ شروع امتحانات پایان نیمسا الزامی است.


ماده –17حضور دانشجو در تمام جلسات درس دورههای حضوری الزامی است.
تبصره :1اگر دانشجو در درسی بیش از جلسات یا در جلسه امتحاان پایاان نیمساا آن درس غیبات شناد،
چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود ،نمره آن درس صفر و
در صورت تشخیص موجه بودن ،آن درس حذف میشود .در اینصورت رعایات حاد نصااب  22واحاد در طاو
نیمسا برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسا مذشور به عنوان یک نیمسا شامل جازو سانوات تحصایلی وی
محسوب میشود.
تبصره:2در شرایط یاص ،حذف تمام دروس یک نیمسا تحصیلی با دریواست شتبی دانشجو و تأیید شاورای
آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است.
تبصیره:3دانشاجو مایتواناد بااا رعایات مفااد تبصاره  2ایان ماااده ،در صاورت اضاطرار تاا دو هفتاه قباال از
شروع امتحانات پایان نیمسا  ،صارفاً یاک درس نظاری را باا تأییاد گاروه آموزشای حاذف شناد باه شارط آن
شه تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو شمتر از  22واحد نشود.
شیوهنامهاجرایی-بند1ذیلماده:17در صورت غیبت بیش از دانشجو در درس (با اعالم شتبی مادرس تاا

قبل از شروع امتحانات پایان نیمسا ) یا غیبت دانشجو در جلسه امتحان پایان نیمسا  ،آموزش دانشاکده اقادام
به درج غیبت برای آن درس در سامانه آموزشی مینماید.
شیوهنامهاجرایی-بند2ذیلماده:17در صورتی شه دانشجو غیبت یود در شالس یا امتحان را موجه میداند،

الزم است مستندات شافی دا بر موجه بودن غیبت را حداشثر تاا ساه روز شااری پاس از تااریخ امتحاان پایاان
نیمسا آن درس به آموزش دانشکده ارائه شناد .دانشاکده پاس از بررسای مساتندات ،نظار شاوراهای گاروه و
دانشکده را تا دو هفته پس از پایان امتحانات آن نیمسا به شورای آموزشی دانشگاه ارسا مینماید .در صاورت
تأیید موجه بودن غیبت دانشجو در شورای آموزشی دانشگاه( ،با حفظ عنوان درس در شارناماه) آن درس حاذف
میگردد.
شیوهنامهاجرایی-بند3ذیلماده :17حذف شلیه دروس یک نیمسا پس از ایذ نظر استاد راهنمای تحصیلی

و مرشز مشااوره دانشاگاه در شاورای آموزشای دانشاکده ( بناا باه تفاویض ایتیاار شاورای آموزشای دانشاگاه)
تصمیمگیری نهایی شده و به اداره آموزش دانشگاه اعالم میگردد.

شیوهنامهاجرایی -بند 4ذیلماده  :17اداره آموزش دانشگاه ،موضوع موافقت با حذف شلیه دروس نیمسا را

رسماً به یانواده دانشجو اطالع میدهد.
ماده -18حداقل نمره قبولی در هر درس  20است.
تبصره:1دانشجویی شه در هر نیمسا در یک یا چند درس نمره قبولی شسب نکناد ،چنانچاه در نیمساا هاای
بعدی ،درس یا دروس مذشور را با نمره قبولی بگذراند ،نمره یا تماام نمارههاای ماردودی قبلای در ریاز نمارات
تحصیلی دانشجو ،فقط ثبت و باقی میماند اما این نمرهها در محاسبه میانگین شل دوره بیاثار و صارفاً آیارین
نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین شل دوره یواهد بود.
تبصره :2گذراندن دروس با استفاده از تبصره  ،2صرفاً بارای محاسابه میاانگین شال دوره تحصایلی در هنگاام
دانشآمویتگی میباشد و مشروطی دانشجو در نیمسا های قبل را ینثی نمیشند.
تبصره :3تساهیالت ایان مااده شاامل دانشاجویانی شاه باه دلیال تقلاب و یاا حکام شمیتاه انضاباطی ،نماره
مردودی دریافت میشنند ،نمیشود.
ماده -19چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسا تحصیلی شمتار از  22باشاد ،دانشاجو در آن نیمساا
مشروط تلقی میشود و در نیمسا بعدی حداشثر میتواند تا  28واحد درسی انتخاب شند.
تبصره :چنانچه دانشجویی در دوره شاردانی و شارشناسای ناپیوساته دو نیمساا و دوره شارشناسای پیوساته 3
نیمسا اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد ،از تحصیل محروم میشود.
شیوهنامهاجرایی -بند 1ذیلماده :19اداره آموزش دانشگاه موظف است ،موضوع مشروط شدن دانشجو را هر

بار به وی شتباً اطالع دهد و یک نسخه از آن را برای استاد راهنمای تحصیلی ارسا نموده و نسخهای را در
پرونده دانشجو ضبط نماید .عالوه بر این ،اداره آموزش از دومین نیمسا مشروطی ،نسخهای از ابالغ مشروطی را
برای یانواده دانشجو ارسا مینماید.
شیییوهنامییهاجرایییی-بنیید2ذیییلمییاده:19قصااور دانشااگاه در ابااالغ مشااروطی بااه دانشااجو و یااا اظهااار
بیاطالعی دانشجو از این امر ،مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.


ماده –21دانشجو میتواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل ،در دوره شاردانی و شارشناسی ناپیوسته ،یک نیمسا
و در دوره شارشناسی پیوسته حداشثر دو نیمسا از مریصی تحصیلی استفاده شند.
تبصره :1مدت مجاز زایمان ،دو نیمسا تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.
تبصره :2مدت مجاز مریصی پزشکی ،در صورت تأیید پزشک معتمد دانشاگاه و شاورای آموزشای ،حاداشثر دو
نیمسا تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.
تبصره :3بررسی سایر مصادیق مریصی تحصیلی (مانند مأموریت همسر یا والدین و  )...حداشثر تاا دو نیمساا
تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز ،در ایتیار شورای آموزشی دانشگاه است.

تبصره :4دانشجو میتواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مریصیهاای ماذشور در ایان مااده و
تبصرههای مندرج در آن بهرهمند شود.
شیوهنامهاجرایی-بند1ذییلمیاده :21دانشاجوی متقاضای مریصای در یاک نیمساا بایاد قبال از شاروع

آن نیمسااا (باارای دانشااجوی جدیاادالورود تااا یااک هفتااه پااس از تاااریخ رساامی ثباات نااام) ،تقاضااای شتباای
یااود را بااه گااروه آموزشاای ارائااه نمایااد .در ایاان صااورت ،دانشااجوی نوباات دوم از پردایاات شااهریه متغیاار
نیمسا معاف میگردد.
شیوهنامهاجرایی -بند 2ذیلماده  :21در صورت ارائه تقاضای مریصی بعد از اتمام مهلت مذشور در بند ،2

دانشجویی شه در آن نیمسا ثبتنام (انتخاب واحد) نموده ،امکان بهرهمندی از تبصره 2ماده  27با رعایت
شرایط آن را دارد .اما دانشجویی شه ثبتنام ننموده است مشمو ماده  22میگردد.
شیوهنامه اجرایی -بند  3ذیل ماده  :21تصمیمگیری نهایی در یصوص مریصی دانشجو بر عهده شورای

آموزشی دانشکده بوده و تصمیم نهایی به اداره آموزش دانشگاه اعالم میگردد .اداره آموزش دانشگاه ،موضوع
موافقت با مریصی تحصیلی را رسماً به یانواده دانشجو اطالع میدهد.
شیوهنامهاجرایی-بند4ذیلماده :21مجموع نیمسا های حذف شلیاه دروس (موضاوع تبصاره 2مااده  )27و

مریصی تحصیلی دانشجو با احتساب در سنوات در دوره شاردانی و شارشناسی ناپیوسته حداشثر یاک نیمساا و
در دوره شارشناسی پیوسته حداشثر دو نیمسا میباشد.
شیوهنامهاجرایی -بند 5ذیل ماده :21بهرهمندی از مریصی پزشکی بدون احتساب در سنوات ،تنها در مورد

بیماریهای منجر به بستری بیش از سه هفته در بیمارستان یا بیماریهای حاد و صعبالعالج قابل بررسی است.



ماده -21ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسا تحصیلی ،انصراف از تحصیل محسوب میشود.
تصمیمگیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی دانشگاه

تبصره:
است.
شیوهنامهاجرایی -بند 1ذیلماده :21ثبتنام دانشجو در بدو پذیرش ،پس از تحویل شلیه مدارک در تاریخ

مقرر به اداره آموزش دانشگاه قطعی میگردد و در سایر نیمسا ها ،انتخاب واحد دانشجو و تأیید آن توسط اداره
آموزش به معنای ثبتنام در آن نیمسا محسوب میگردد.
شیوهنامهاجرایی-بند2ذیلماده:21چنانچه دانشجوی پسر به دلیل عدم ثبتنام در یک نیمسا  ،منصرف از

تحصیل محسوب شود ،در شروع نیمسا بعد ،حکم انصراف از تحصیل وی صادر شده و برای لغو معافیت
تحصیلی او با حوزه نظام وظیفه مکاتبه صورت میپذیرد.
ماده -22دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل ،باید دریواست انصراف از تحصیل یود را شخصاً و باه صاورت
شتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم شند .دانشجو مجاز است فقاط بارای یاکباار و تاا دو مااه از تااریخ ارائاه

دریواست ،تقاضای انصراف یود را پس بگیرد در غیر این صورت ،پس از انقضای ایان مهلات ،حکام انصاراف از
تحصیل وی صادر میشود.
شیوهنامه اجرایی -بند  1ذیل ماده  :22دانشجوی نوبت دوم منصرف از تحصیل ،در صورت ارائه دریواست

انصراف پس از انجام ثبتنام نیمسا  ،ملزم به پردایت شهریه ثابت بوده و در صورت ارائه دریواست پس از
مهلت حذف و اضافه ،الزم است شهریه متغیر در دروس ثبتنام شده را نیز پردایت نماید.


ماده -23دانشجوی دورههای شاردانی و شارشناسی پیوسته با داشتن شارایط زیار مایتواناد از یاک رشاته یاا
گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:
الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه؛
ب) موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه؛
ج) شمتر نبودن نمرههای اشتسابی دانشجو در آزماون سراساری گاروه آزمایشای ذیرباط از نماره آیارین فارد
پذیرفتهشده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سا پذیرش با تأیید سازمان سنجش آموزش ششور؛
د) امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده.
تبصره :دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلی برای یکبار میتواند با رعایت شرایط این ماده ،تغییر رشته یا گرایش
دهد.
شیوهنامهاجرایی-بند1ذیلماده :23بعد از سپری شدن سومین نیمسا تحصیلی دانشاجو (بادون احتسااب

نمیباشد.
نیمسا های مریصی و حذف شلیه دروس) ،تغییر رشته امکانپذیر 
شیوهنامهاجرایی-بند2ذیلماده :23تغییر رشته در مقاطع تحصیلی همسطح یا از مقطع باالتر باه پاایینتار

امکانپذیر است.

شیوهنامهاجرایی-بند3ذیلماده :23در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ،دانشجو موظف است در اولین

فرصت در رشته جدید ثبتنام شند و پس از ثبتنام ،دانشجو حق بازگشت به رشته قبل را ندارد.
شیوهنامهاجرایی-بند4ذیلماده :23در صورت تغییر رشته ،شل نیمسا هایی شه دانشجو در رشته یا گرایش

قبلی سپری نموده است ،جزو سنوات دانشجو محسوب گردیده و ورودی دانشجو متناظر باا ساا قباولی وی در
دانشگاه یواهد بود.


مییاده -24تغییاار رشااته از دورههااای پااایین بااه دورههااای باااالتر ،از غیردولتاای بااه دولتاای ،از شاابانه بااه
روزانه ،از غیرحضوری به نیمهحضوری و حضوری ممنوع است ولی برعکس آن مجاز است.
تبصره :تغییر رشته دانشجویی شه پذیرش وی در دوره از طریق بدون آزمون میباشد به رشتههایی شه پاذیرش
در آنها از طریق آزمون سراسری صورت گرفته باشد ،ممنوع است.

ماده -25تغییر رشته دانشجو در دوره شارشناسی ناپیوسته ممنوع است ،اما تغییر گرایش با داشاتن شارایط و
ضوابط ذشر شده در ماده  23امکانپذیر است.
ماده -26میهمانی و انتقا دانشاجو مطاابق آیاینناماه میهماانی و انتقاا دانشاجویان دورههاای شااردانی و
شارشناسی دانشگاهها و مسسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب وزارت انجام میشود.
شیوهنامهاجرایی-بند1ذیلماده:26دانشجااویان دوره روزانه متقاضی انتقا به دانشااگاه یاسوج ،چنانچه در

آزمون سراسری حدنصاب نمره قبولی ششااوری دوره روزانه آن رشته  -گرایش در دانشگاه یاسوج را شسب
نموده باشند ،به صورت روزانه و بدون پردایت شهریه منتقل میگردند و در غیر این صورت ،ملزم به پردایت
شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبتدوم میباشند .در هر صورت ،موافقت دانشگاه مبدأ و دانشگاه یاسوج برای
انتقا الزم است.
شیوهنامهاجرایی-بند2ذیلماده:26دانشجویی شه به دانشگاه یاسوج انتقا مییابد ،تمام دروس ایذ شده او

در دانشگاه مبداو ،عیناً در شارنامه دانشجو ثبت شده و در محاسبه سنوات ،میانگین نیمسا و میانگین شل لحاظ
گردیده و شلیه دروسی شه دانشجو مطابق سرفصل مصوب شورای عالی برنامهریزی با نمره  20و باالتر در
دانشگاه مبدأ گذرانده است ،در دانشگاه یاسوج هم به عنوان دروس گذرانیده پذیرفته میشود.




ماده -27انتقا توأم با تغییر رشته یا گرایش در صورت احاراز شارایط (موضاوع ماواد  )28 ،21 ،21 ،27و باا
شسب موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد برای یکبار امکانپذیر است.
ماده -28معاد سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایای مصاوب
شورای آموزشی دانشگاه امکانپذیر است.
تبصره :1به ازای هر  22تا  20واحد از دروس معاد سازی شده ،یک نیمسا از سنوات مجاز تحصیلی دانشاجو
شاسته میشود.
تبصره :2معاد سازی دروس صرفاً در شیوههای آموزشی همعرض زیر صورت میگیرد:
الف) واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دورههای حضوری ،نیمهحضوری یا غیرحضوری؛
ب) نیمهحضوری به نیمهحضوری و غیرحضوری؛
ج) غیرحضوری به غیرحضوری.
شیوهنامهاجرایی-بند1ذیلماده:28با دریواست دانشجو،شلیه دروس گذرانده وی (با نماره  20و بااالتر) در

رشته یا گرایش قبلی ،در صورت بریورداری از شرایط ذیل معاد سازی میگردد:
الف) بصورت حضوری در موسسات آموزش عالی شه عنوان دانشگاه دارند گذرانده شده باشد.
ب) دارای حداقل  ٪80اشتراک محتوایی با سر فصل مصاوب شاورای عاالی برناماهریازی (باه تشاخیص گاروه
آموزشی) باشد.

ج) تعداد واحد درس برابر یا بیشتر از درس معاد سازی شده جدید باشد.
شیوهنامهاجرایی-بند2ذیلماده :28دانشجویانی شه دروسی را در دانشگاهی دیگر و یا در مقطع زمانی دیگر

در دانشگاه یاساوج گذرانادهاناد و پاس از قباولی مجادد در دانشاگاه یاساوج بریای از دروس گذراناده ایشاان
بهارهمناد نخواهناد شاد .البتاه در صاورتی شاه دانشاجویی باا دروس

معاد سازی گردد ،از مزایاای رتباه او
معاد سازی شده ،از نظر گروه وضعیت علمی بهتری نسبت به سایر دانشجویان داشته باشد ،معرفی وی به عنوان
رتبه او با تصویب شورای آموزشی دانشگاه میسر است.
شیوهنامهاجرایی-بند3ذیلماده :28دانشجویانی شه بریی از دروس گذرانده ایشان معاد سازی میشود ،باا

رعایت تبصره  2این ماده در صورت مشروط شدن در دروس معاد سازی شده ،مشروطی ایشان لحاظ میگردد.


ماده -29مالک دانشآمویتگی برای دورههای شاردانی ،شارشناسی پیوسته و ناپیوساته داشاتن میاانگین شال
حداقل  22در پایان دوره است.
تبصره:چنانچه میانگین شل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره شمتار از  22باشاد تنهاا
یک نیمسا با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده میشود تا با ایذ مجدد حداشثر  20واحاد
از درسهایی شه با نمره شمتر از  22گذرانده است ،میانگین شل دروس ایذ شده یود را به حداقل  22برساند و
مدرک تحصیلی دوره را دریافت شند در غیر اینصورت از تحصیل محروم میشود.
ماده -31در صورتی شه دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره شارشناسی پیوسته حاداقل  18واحاد
درسی (شامل  20واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قباولی گذراناده و میاانگین شال
دروس وی  22یا باالتر باشد ،در این صورت میتواند مدرک دوره شاردانی همان رشته را دریافات شناد .در غیار
این صورت ،به دانشجوی مذشور و همچناین باه دانشاجوی منصارف یاا محاروم از تحصایل در دوره شااردانی و
شارشناسی ناپیوسته ،فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده داده یواهد شد.
تبصره :1در صورتی شه دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره شارشناسی پیوسته بایش از واحادهاای
مورد نیاز دوره شاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشد ،در اینصورت دانشگاه دروسی را مالک میانگین شل بارای
صدور مدرک شاردانی قرار میدهد شه میانگین شل دانشجو در آن دروس 22 ،یا باالتر شود.
ماده -31تاریخ دانشآمویتگی ،زمان ثبت آیرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.
شیو هنامهاجرایی-بند1ذیلماده :31تاریخ ثبت قطعی نمرات برای احتساب دانشآمویتگی ،در نیمساا او
 30بهمن ماه ،نیمسا دوم  32تیر ماه و دوره تابستان  32شهریور ماه میباشد.


ماده -32مسئولیت حسن اجرای این آییننامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن بر عهده دانشگاه است
و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی وزارت است.
شیوهنامهاجرایی-بند1ذیلماده :32شیوهنامه اجرایی این آئیننامه در شاورای آموزشای دانشاگاه باه تااریخ

2338/08/21به تصویب رسید .بندهای این شیوهنامه ،در شادر مجزا ذیل مواد آئیننامه درج شدهاند.



مییاده-33ایاان آیاایننامااه در یااک مقدمااه و  33ماااده و  38تبصااره در جلسااه شااماره  813مااور
 2333/22/21بااه تصااویب شااورای عااالی برنامااهریاازی آموزشاای رسااید و باارای دانشااجویان ورودی سااا
تحصاایلی  2333-38و پااس از آن و نیااز تمااام دانشااجویانی شااه در زمااان ابااالغ ایاان آیاایننامااه ،شاااغل بااه
تحصیل هستند به شرطی شاه یللای در تحصایل ایشاان ایجااد نکناد الزماالجارا اسات و تماام آیاینناماههاا
و بخشنامههای مغایر با آن لغو و بالاثر اعالم میشود.
شیوهنامیهاجراییی-بنید2ذییلمیاده :33ایان آئاینناماه بارای شلیاه دانشاجویان شااردانی و شارشناسای

ورودی سا تحصیلی  2333-38و پس از آن بطور شامل اجرا میگردد.
شیوهنامهاجراییی-بنید2ذییلمیاده :33ایان آئاینناماه بارای دانشاجویان شااردانی و شارشناسای ورودی

سااا هااای تحصاایلی  2332-32و  2332-33باادون بااار مااالی باارای دانشااگاه در سااا هااای قباال از ابااالغ
آئیننامه (نیمسا او  33-38و ماقبل) اجرا میگردد.
شیوهنامهاجرایی-بند4ذیلماده:33ایان آئاینناماه بارای دانشاجویان شارشناسای ورودی ساا تحصایلی

 2330-32اجرا میگردد .البته برای جلوگیری از تضییع حقوق و ایجاد یلل در تحصیل این دسته از دانشجویان،
مدت مجاز تحصیل دانشجویان این ورودی (مطابق ماده  23آئیننامه آموزشی مصوب جلسه ماور 2371/2/28
شورای عالی برنامهریزی) 1 ،سا لحاظ میگردد.
شیوهنامهاجرایی-بند5ذیلماده :33از آنجا شه اجرای موادی از این آئیننامه (از جمله مااده  )21منجار باه

ایجاد یلل در تحصیل دانشجویان شارشناسای شااغل باه تحصایل ورودی ساا تحصایلی  2383-30و ماقبال
میگردد ،لذا برای این دانشجویان مواد  23و  22آئینناماه آموزشای مصاوب ماور  2371/2/28شاورای عاالی
برنامهریزی مالک تعیین سنوات مجاز تحصیل و محاسبه میانگین نمرات نیمسا و میانگین شل دوره یواهد بود
و ماده  21و تبصره  2ماده  28آئیننامه آموزشی مصوب  2333/22/21برای این دانشجویان اجرا نمیگردد.

