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 :مقدمه
 نامه آموزشی و تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگراز آنجایی که آگاهی از آئین

نقش انکارناپذیر در روند و پیشرفت تحصیلی دانشجویان خواهد داشت مدیریت امور ،

ای گردآوری و تدوین نماید تا در دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بر آن شد که مجموعه

 .دسترس این عزیزان قرار گیرد

-و سپس آئین نامه آموزشیهدف این است که دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر ابتدا با آئین

لذا تأکید و . مند شوندنامه تسهیالت مربوط به خود آگاهی یابند تا بتوانند از مزایای آن بهره

سفارش این مدیریت آن است که دانشجویان گرامی حتماً؛ آنرا دقیقاً مطالعه و در صورت 

                     . داشتن هرگونه ابهام یا سؤالی موضوع را با مدیریت مذکور در میان بگذارند

 .آرزوی ما موفقیت شما در ارتقای تحصیلی است
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 مقدمه

ریزی نامه شورای عالی برنامهآئین 3ماده  12و  8، 2به استناد بندهای 

نامه زیر آئین ،(4/9/93مصوب )آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 :شودتدوین و به اجرا گذاشته می

 هدف -6ماده 

نامه، تنظیم امور آموزش دانشگاه برای تربیت هدف از تدوین این آئین

نیازهای جامعه و ایجاد هماهنگی نیروی انسانی متخصص، متعهد و متناسب با 

های آموزش عالی کشور و استفاده ها و مؤسسههای آموزشی دانشگاهدر فعالیت

 .های موجود در ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان استبهینه از ظرفیت

 تعاریف -1ماده 

 .منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است: وزارت .1

های آموزش عالی و ها و مؤسسهمنظور هر یك از دانشگاه: دانشگاه .2

است که دارای مجوز تأسیس از ( اعم از دولتی و غیر دولتی)پژوهشی 

های کاردانی، کارشناسی و مجری هر یك از دوره مراجع ذیربط بوده

 .ناپیوسته و کارشناسی پیوسته هستند

منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره : آموزش رایگان .3

هایی است که از بودجه خت هزینه در دانشگاهتحصیلی بدون پردا

 .کنندعمومی دولت استفاده می

های آموزش عالی برابر ضوابط فردی است که در یکی از دوره: دانشجو .4

 .نام کرده و مشغول به تحصیل استمعین، پذیرفته شده، ثبت

ای از آموزش است که دانشجو به صورت تمام منظور شیوه: حضوری .5
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 .کندهای آموزشی دانشگاه شرکت میوقت در فعالیت

ای از آموزش است که حضور فیزیکی منظور شیوه: غیرحضوری .6

 .ستنیدانشجو در فعالیتهای آموزشی الزامی 

ای از آموزش است که بخشی از آن به منظور شیوه: حضورینیمه .7

 .شودصورت حضوری و بخشی از آن به صورت غیرحضوری انجام می

و مسلط به امور آموزشی  یأت علمی آگاهعضو ه: راهنمای آموزشی .8

شود تا راهنمای تحصیلی دانشجو است که از سوی دانشگاه انتخاب می

 .آموختگی باشداز تاریخ ورود تا دانش

ای از دروس هر رشته منظور مجموعه به هم پیوسته: برنامه درسی .9

کند و برنامه آن توسط تحصیلی است که هدف مشخصی را دنبال می

 .ده استیلی به تصویب رسشورای عا

 16میزان درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری : واحد درسی .11

ساعت، کارگاهی یا عملیات میدانی  32ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 

ساعت و  64ساعت، کارورزی یا کار در عرصه  48( بازدید علمی)

ساعت در طول یك نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی  121کارآموزی 

 .شوداجرا می طبق برنامه درسی مصوب و

درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن : درس جبرانی .11

برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصیلی 

 .مربوط ضروری است

های علمی است که به یك از شعب فرعی از گروه: رشته تحصیلی .12

های علمی وعات گروهلحاظ موضوع کامالً مشخص است و از موض
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 .انجامددیگر متمایز بوده و حداقل به یك کارایی مشخص می

از شعب یك رشته تحصیلی که ناظر بر هر یك : گرایش تحصیلی .13

که اختالف دروس در دو گرایش از یك رشته نباید . تخصص آن باشد

درصد کل واحدها بیشتر  31درصد کل واحدهای رشته کمتر و از  7از 

 .باشد

-دوره تحصیلی که پس از دوره متوسطه آغاز می: کاردانی پیوستهدوره  .14

آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پیش شود و شامل دانش

واحد  68دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و حداقل با گذراندن 

-درسی مصوب به دریافت مدرك کاردانی منتهی می درسی طبق برنامه

 .شود

دوره تحصیلی که پس از دوره متوسطه آغاز  :دوره کاردانی ناپیوسته .15

ختگانی است که با گذراندن دوره پیش وآمو شامل دانش شودمی

واحد  68دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و حداقل با گذراندن 

-درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرك کاردانی منتهی می

 .شود

پس از دوره متوسطه  دوره تحصیلی است که: کارشناسی پیوستهدوره  .16

واحد درسی طبق برنامه درسی  131شود و حداقل با گذراندن آغاز می

 .شودمصوب به دریافت مدرك کارشناسی منتهی می

دوره تحصیلی است که پس از دوره کاردانی : دوره کارشناسی ناپیوسته .17

واحد درسی  68با گذراندن شود و حداقل میآغاز ( پیوسته و ناپیوسته)

 .شودامه درسی مصوب به دریافت مدرك کارشناسی منتهی میطبق برن
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های مختلف تحصیلی در دوره متوسطه مجموعه رشته: گروه آزمایشی .18

 .شودبندی میاست که با توجه به مواد آزمونی مشترك، دسته

ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی بنیادی: گروه آموزشی .19

مشترك در یك رشته علمی است که عضو هیأت علمی دارای تخصص 

 .شوداندازی آن رشته تحصیلی در دانشگاه تشکیل می با ایجاد و راه

-یکی از شوراهای تخصصی اولین سطح سیاست: شورای آموزشی .21

باشد که در حوزه معاونت و تحصیالت گذاری بخشی از دانشگاه می

-سیاستشود و نسبت به تکمیلی به ریاست معاون آموزشی تشکیل می

ریزی به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی در گذاری و برنامه

. نمایدبخش مربوط و ارائه به شورای دانشگاه و هیأت رئیسه اقدام می

نامه را به تواند اختیارات مشخص شده در این آئینشورای آموزشی می

 .گروه آموزشی یا کمیته منتخب تفویض کند

های تحصیلی را با موفقیت یکی از دوره فردی است که: آموختهدانش .21

معین، گواهی یا مدرك تحصیلی مربوط به پایان رسانده و برابر ضوابط 

 .را دریافت کرده باشد

هفته آموزش و دو  16هر نیمسال تحصیلی شامل : تحصیلینیمسال  .22

 .هفته امتحانات پایانی است

 .یانی استهفته آموزش و یك هفته امتحانات پا 6شامل : دوره تابستان .23

 شرایط عمومي و اختصاصي ورود به دوره -1ماده 

 .داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات وزارت .3-1

 .احراز توانمندی علمی مطابق مصوبات وزارت .3-2
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 نحوه اجرای دوره -4ماده 

 .شودآموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام می

اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب شورای دانشگاه : تبصره

ریزی آموزشی را منحصراً برای دانشجویان خارجی در صورتی که به عالی برنامه

حد نصاب الزم برای تشکیل کالس برسد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، 

 .به زبان انگلیسی ارائه نماید

آموزشی و درسی مصوب شورای های دانشگاه موظف است، برنامه -5ماده 

ای که در آن با مجوز شورای ریزی آموزشی وزارت را برای دورهعالی برنامه

 .گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا نماید

دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد از واحدهای درسی هر دوره را با : تبصره

ه معارف اسالمی و فارسی اولویت دروس پایه و عمومی به جز دروس مجموع

با تأکید بر محتوای الکترونیکی و ( مجازی)عمومی به صورت الکترونیکی 

 .رعایت استانداردهای مصوب وزارت ارائه نماید

هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش، دانشگاه موظف است، برای  -1ماده

ی آموزشی یکی از مدرسان مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان راهنما

 .تعیین و اعالم کند

 21و حداکثر  12دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل  -7ماده 

واحد  6حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان . واحد درسی انتخاب کند

 .درسی است

باشد، در  17اگر میانگین نمرات دانشجویی در یك نیمسال حداقل : 6تبصره 

تواند ا تأیید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد میاینصورت دانشجو ب
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 .اخذ نمایدواحد درسی  24حداکثر تا 

 24آموختگی، حداکثر چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش: 1تبصره 

باشد،  11شرطی که میانگین کل وی باالی ه واحد درسی باقی داشته باشد، ب

 .واحد درسی اخذ نماید 24تواند تامی

-واحد درسی دانش 8در شرایط خاص دانشجو با گذراندن حداکثر : 1ه تبصر

تواند واحدهای مذکور را در دوره آموخته شود، با تأیید گروه آموزشی، می

 .تابستان اخذ نماید

 .این ماده استفاده کند 3و  2تواند از مفاد تبصره دانشجو همزمان نمی: 4تبصره 

بی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر در صورتی که واحدهای انتخا: 5تبصره 

نیمسال به تشخیص گروه آموزشی، بنا به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو 

صورت این نیمسال به عنوان یك  واحد درسی برسد در این 12به کمتر از 

شود، اما در مشروط شدن یا نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می

به عبارت )تأثیر است بی( همین ماده 1ع تبصره موضو)ممتاز شدن دانشجو 

شد مشروط نیست و  12دیگر، در شرایط مذکور، اگر میانگین دانشجو کمتر از 

 .(شودو باالتر شد ممتاز محسوب نمی 17اگر 

-در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش -8ماده 

تأیید گروه آموزشی و با آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با 

تواند می( 7ماده  3و  2های موضوع تبصره)رعایت سقف واحدهای آن نیمسال 

 .معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراندرا به صورت دروس 

نظری را اخذ ولی نمره قبولی  -چنانچه دانشجویی قبالً یك درس عملی :تبصره

تواند با رعایت مفاد کسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می
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 .این ماده، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به مدرس اخذ نماید

رعایت  چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با -3ماده 

ه وهر درس طبق برنامه درسی مصوب بر عهده گر( تقدم و تأخر)نیاز پیش

 .آموزشی است

دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به این : تبصره

 .ماده معاف است

ه آموزشی صرفاً برای دوره وتعداد واحدهای جبرانی با تشخیص گر -61ماده 

باشد و نمره دروس جبرانی در میانگین واحد می 6کارشناسی ناپیوسته حداکثر 

 .شودنیمسال و کل محاسبه نمی

فاقد )آموختگان دوره کاردانی پیوسته دانشگاه اختیار دارد برای دانش: تبصره

است و در دوره کارشناسی  14که معدل کل آنها زیر ( دانشگاهیمدرك پیش

اند پذیرفته شده( شیبه تشخیص گروه آموز)ناپیوسته در رشته غیر مرتبط 

نمره این دروس در میانگین نیمسال . واحد درسی جبرانی ارائه کند 21حداکثر 

 .شودو کل محاسبه نمی

بار  آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یك -66ماده 

 .پذیر استو در یك رشته تحصیلی امکان

های دولتی، در صورت انشگاهدانشجوی مشمول آموزش رایگان در د -61ماده 

حذف یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، در 

صورتی که سنوات مجاز تحصیلی دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت 

 .باشدهزینه مربوط طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه می

های غیرحضوری که دورهتواند در نامه میدانشجوی مشمول این آئین -61ماده 
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شود، مطابق مصوبات مربوط به صورت همزمان منتهی به مدرك تحصیلی می

 .تحصیل کند

تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان براساس مصوبات  :تبصره

 .شودشورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت انجام می

زمان حذف و اضافه،  گیری درباره چگونگی وریزی و تصمیمبرنامه -64ماده 

حذف اضطراری دروس، اعالم و ثبت نمره، تاریخ تجدید نظر و غیره طبق 

 .شودنامه اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام میشیوه

( اعم از پیوسته و ناپیوسته)های کاردانی مدت مجاز تحصیل در دوره -65ماده 

اسی پیوسته چهار سال های کارشنو کارشناسی ناپیوسته دو سال و در دوره

 .است

دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی : 6تبصره 

و  های کاردانی و کارشناسی ناپیوستهدانشگاه، حداکثر یك نیمسال برای دوره

حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل را افزایش 

آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم مدت دانشچنانچه دانشجو در این . دهد

 .خواهد شد

هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیأت امناء دانشگاه : 1تبصره 

 .شوداز دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می

 :تذکر

حداکثرمدت مجازتحصیل  1392و  1391برای کلیه دانشجویان ورودی *

های کارشناسی  سال ودردوره5/2وکارشناسی ناپیوستههای کاردانی  دردوره

 .سال است 5پیوسته 
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حداکثر مدت مجاز  1391کلیه دانشجویان ورودی قبل از سال تحصیلی برای* 

های  سال ودردوره3های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  تحصیل دردوره

 .سال است 6کارشناسی پیوسته 

و در هر درس توسط مدرس آن ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشج -61ماده 

درس و براساس حضور و فعالیت در کالس، انجام تکالیف و نتایج امتحانات 

 .شودشود و به صورت عددی از صفر تا بیست محاسبه میانجام می

 .برگزاری آزمون کتبی دروس نظری الزامی است: 6تبصره 

ات دروس تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملی نمرات: 1تبصره 

صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب، با پروژه ارائه 

شود، در صورتی که به تشخیص مدرس و تأیید گروه آموزشی مربوط، می

شود، تکمیل آنها در طول یك نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می

 .شودانجام می 14نامه ماده قطعی شدن نمره ناتمام طبق شیوه

های حضوری الزامی حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره -67اده م

 .است

جلسات یا در جلسه امتحان پایان  16/3گر دانشجو در درسی بیش از ا :6تبصره 

نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی 

ت دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صور

 12در این صورت رعایت حد نصاب . شودتشخیص موجه، آن درس حذف می

واحد در طول نیسمال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان 

 .شودسنوات تحصیلی وی محسوب می ءیك نیمسال کامل جز
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در شرایط خاص، حذف تمام دروس یك نیمسال تحصیلی با : 1تبصره 

تأیید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با درخواست کتبی و 

 .پذیر استاحتساب در سنوات تحصیلی امکان

این ماده، در صورت اضطرار  1تواند با رعایت مفاد تبصره دانشجو می: 1تبصره 

تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یك درس نظری را با 

کند به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو تأیید گروه آموزشی حذف 

 .واحد نشود 12کمتر از 
 :شیوه نامه اجرایی

 

 :رایط احراز غیبت موجه ش

ارائه گواهی معتبر مبنی بر بستری روزانه در بیمارستان و درمانگاه و ارائه ( الف

 تسویه حساب

 تاییدگواهی توسط پزشك معتمد دانشگاه( ب

 (پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند ) دانشجو 1فوت بستگان درجه (ج

با داشتن هر یك از شرایط فوق الذکر، دانشجو موظف است حداکثر یك : تذکر

هفته بعد از غیبت در کالس یا امتحان پایان نیمسال نسبت به ارائه مدارك 

 .توجیهی غیبت خود، به دانشکده مربوطه اقدام نماید

 .است 11ر درس حداقل نمره قبولی در ه -68ماده 

دانشجویی که در هر نیمسال در یك یا چند درس نمره قبولی کسب : 6تبصره 

های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی نکند چنانچه در نیمسال

های مردودی قبلی در زیر نمرات تحصیلی دانشجو، بگذراند، نمره یا تمام نمره

اثر و ا در محاسبه میانگین کل دوره بیهاما این نمره ،ماندفقط ثبت و باقی می
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صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس مالك محاسبه میانگین کل دوره خواهد 

 .بود

محاسبه میانگین کل ، صرفاً برای 1گذراندن دروس با استفاده از تبصره  :1تبصره 

باشد و مشروطی دانشجو در آموختگی میدوره تحصیلی در هنگام دانش

 .کندقبل را خنثی نمیهای نیمسال

تسهیالت این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم : 1تبصره 

 .شودکنند، نمیکمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می

 12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  -63ماده 

نیمسال بعدی حداکثر  شود و درباشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می

 .واحد درسی انتخاب کند 14تواند تا می

در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و چنانچه دانشجویی  :6تبصره

نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده  3در دوره کارشناسی پیوسته 

 .شودباشد، از تحصیل محروم می

حداکثر نیمسالهای مشروطی  1391از ورودی قبل دانشجویان کلیه برای :1تبصره

 3 نیمسال ودردوره کارشناسی پیوسته 2دوره کاردانی وکارشناسی ناپیوسته

نیمسال متناوب است که دانشجو از ادامه تحصیل محروم می  4نیمسال متوالی یا 

 .شود

حداکثر نیمسال های  1392و  1391برای کلیه دانشجویان ورودی  :1تبصره 

و دردوره کارشناسی  نیمسال 2دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  مشروطی

در مواردی که معدل کل . نیمسال اعم ازمتوالی یا متناوب است 3 پیوسته
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یا باالتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که مشروط  12دانشجو 

 . ودنشود به تحصیل ادامه دهد در غیراین صورت، از تحصیل محروم می ش

های  و بعد از آن حداکثر نیمسال 1393دانشجویان ورودی کلیه  برای :4تبصره

نیمسال و در دوره کارشناسی  2مشروطی دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

     نیمسال متوالی یا متناوب است که دانشجو از ادامه تحصیل محروم  3 پیوسته

 .می شود

 :شیوه نامه اجرایی

واحد درسی جهت فارغ  24( کلیه ورودی ها ) ی سال آخر چنانچه دانشجو

التحصیلی داشته و کل آن واحدها را بتواند در نیمسال آخر اخذ نماید مشمول 

در صورتی که موفق به . واحد در صورت مشروطی نمی گردد 14اخذ حداکثر 

 .واحد درسی می باشد 14اخذ کل آن واحدها نگردد تنها مجاز به اخذ 

کاردانی و  تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دورهانشجو مید -11ماده 

کارشناسی ناپیوسته، یك نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو 

 .نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند

مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در  :6تبصره 

 .سنوات تحصیلی است

تأیید پزشك معتمد دانشگاه  مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت: 1تبصره 

و شورای آموزشی، حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات 

 .تحصیلی است

مانند مأموریت همسر یا )بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی : 1تبصره 

مجاز، حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات ...( والدین و
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 .در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است

تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع دانشجو می: 4تبصره 

 .مند شودهای مندرج در آن بهرهمذکور در این ماده و تبصره هایمرخصی

 :شیوه نامه اجرایی

زمان اعالم ) دانشجوی متقاضی مرخصی پزشکی مکلف است در اسرع وقت 

نسبت به تحویل مدارك پزشکی ( ر تقویم آموزشی برای اخذ مرخصی شده د

 .به واحد مربوطه اقدام نماید

نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل ثبت -16ماده 

 .شودمحسوب می

گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل تصمیم: تبصره

 .شگاه استبر عهده شورای آموزشی دان

 : شیوه نامه اجرایی

( در همان نیمسال )  دانشجوی متقاضی ادامه تحصیل مکلف است دراسرع وقت

نسبت به تحویل مدارك و مستندات خود جهت طرح در شورای آموزشی 

 .دانشگاه اقدام نماید

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود  -11ماده 

دانشجو مجاز . ت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم کندرا شخصاً و به صور

است فقط برای یك بار و تا دو ماه از تاریخ ارئه درخواست، تقاضای انصراف 

صورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف خود را پس بگیرد در غیر این

 .شوداز تحصیل وی صادر می
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 :شیوه نامه اجرایی

درخواست انصراف از تحصیل باشد اگر در بازه  دانشجویی که متقاضی لغو*

های درس زمانی درخواست انصراف تا لغو درخواست انصراف در کالس

 .خواهد شد 17شرکت نکرده باشد مشمول تبصره ماده 

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل موظف است نسبت به تسویه حساب *

. بوده است اقدام نماید های آموزش رایگان تا زمانی که مشغول به تحصیلهزینه

 .حکم انصراف قطعی ایشان صادر خواهد شد 22سپس با رعایت مفاد ماده 

های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط دانشجوی دوره -11ماده 

همان  تواند از یك رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی درزیر می

 :دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد

 وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه؛ (الف

 موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه؛ (ب

های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی کمتر نبودن نمره (ج

و در  ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاهذی

داشتن کد رشته مورد ) سال پذیرش با تأیید سازمان سنجش آموزش کشور

 (تقاضا در کارنامه محرمانه

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

 باقیمانده؛

تواند با رعایت دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلی برای یك بار می :تبصره

 .یر رشته یا گرایش دهدشرایط این ماده، تغی
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 :شیوه نامه اجرایی

 .واحد درسی جهت تغییر رشته و گرایش الزامی است 24گذراندن حداقل *

 .دانشجو ابتدا تایید کد مورد تقاضا جهت تغییر رشته را از آموزش کل می گیرد*

پس از اخذ تاییدیه به آموزش دانشکده مراجعه و فرم مورد تقاضا را دریافت *

 .ی نمایدو تکمیل م

 . فرم تکمیل شده را به گروه خود جهت طرح در گروه آموزشی تحویل می دهد*

پس از تایید گروه مبدا فرم به اداره آموزش کل ارسال تا برای طرح درخواست *

 .و بررسی و اعالم نظر گروه رشته مورد تقاضا ارسال شود

از نتیجه نتیجه بررسی گروه مقصد به آموزش کل ارسال و سپس دانشجو * 

 .مطلع خواهد شد

های باالتر، از غیر دولتی به های پایین به دورهتغییر رشته از دوره -14ماده

حضوری و حضوری ممنوع دولتی، از شبانه به روزانه، از غیرحضوری به نیمه

 .است ولی برعکس آن مجاز است

 تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی در دوره از طریق بدون آزمون: تبصره

هایی که پذیرش در آنها از طریق آزمون سراسری صورت باشد به رشتهمی

 .گرفته باشد، ممنوع است

تغییر رشته دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است، اما  -15ماده 

 .پذیر استامکان 23تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده در ماده 

نامه مهمانی و انتقال دانشجویان و مطابق آئینمهمانی و انتقال دانشج -11ماده 

های کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و دوره

 .شودغیردولتی مصوب وزارت انجام می
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موضوع )انتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط  -17ماده 

های مبداء و مقصد، فقط برای دانشگاهو با کسب موافقت ( 25، 26، 27، 28مواد 

 .پذیر استیك بار امکان

سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو معادل -18ماده 

 .پذیر استبراساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان

سازی شده، یك نیمسال از از دروس معادلواحد  21تا  12به ازای هر  :6تبصره 

 .شودسنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می

عرض زیر صورت های آموزشی همسازی دروس صرفاً در شیوهمعادل :1تبصره 

 گیرد؛می

-های حضوری، نیمهدوره گذرانده دانشجوی حضوری بهواحدهای  (الف

 حضوری یا غیرحضوری؛

 حضوری به نیمه حضوری و غیرحضوری؛نیمه (ب

 .غیرحضوری به غیرحضوری (ج

 :شیوه نامه اجرایی

چنانچه واحدهای معادل سازی شده دانشجو هنگام تغییر رشته یا گرایش بیش 

واحد درسی باشد این دانشجو واجد شرایط استفاده از تسهیالت بدون  51از 

 .نامه استعدادهای درخشان نخواهد بودآزمون مصرح در آیین

کارشناسی پیوسته و  های کاردانی،آموختگی برای دورهمالك دانش -13ماده 

 .در پایان دوره است 12ناپیوسته داشتن میانگین کل حداقل 

چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی  :تبصره

بباشد تنها یك نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات  12آن دوره کمتر از 
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واحد از  21شود تا با اخذ مجدد حداکثر تحصیلی به وی فرصت داده می

گذرانده است، میانگین کل دروس اخذ شده  12درسهایی که با نمره کمتر از 

 برساند و مدرك تحصیلی دوره را دریافت کند در غیر این 12خود را به حداقل 

 .شودصورت از تحصیل محروم می

در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره  -11ماده 

واحد دروس  11شامل حداکثر )واحد درسی  68اقل کارشناسی پیوسته حد

را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل ( عمومی و مابقی از سایر دروس دوره

تواند مدرك دوره صورت می یا باالتر باشد، در این 12دروس گذرانده وی 

، به دانشجوی مذکور و صورتدر غیر این. کاردانی همان رشته را دریافت کند

به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و  همچنین

کارشناسی ناپیوسته، فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده 

 .خواهد شد

در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره : 6تبصره 

ه قبولی کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز دوره کاردانی را با نمر

صورت دانشگاه دروسی را مالك میانگین کل برای صدور گذرانده باشد در این

یا باالتر  12دهد که میانگین کل دانشجو در آن دروس، مدرك کاردانی قرار می

 .شود

صدور مدرك کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود : 1تبصره 

دانشگاه محل تحصیل دانشجو  دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن

 .شودانجام می

نام آخرین نمره درس دانشجو در آموختگی، زمان ثبتدانشتاریخ  -16ماده 



 

19 

 

 .اداره آموزش دانشگاه است

نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مسئولیت حسن اجرای این آئین -11ماده 

اد آن بر عهده مترتب بر آن بر عهده دانشگاه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مف

 .معاون آموزشی وزارت است

اره متبصره در جلسه ش 34ماده و  33نامه در یك مقدمه و این آئین -11ماده 

ریزی آموزشی رسید و به تصویب شورای عالی برنامه 16/12/1393مورخ  859

و پس از آن و نیز تمام  1393-94برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

نامه، شاغل به تحصیل هستند به شرطی زمان ابالغ این آئیندانشجویانی که در 

ها و نامهاالجرا است و تمام آئینکه خللی در تحصیل ایشان ایجاد نکند الزم

 شوداثر اعالم میی های مغایر با آن لغو و ببخشنامه
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  نامه تسهيالت آموزشي ویژهنامه تسهيالت آموزشي ویژه  آئينآئين

 شاهد و ایثارگرشاهد و ایثارگرکارشناسي کارشناسي   دورهدوره
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 مقدمه

منظور تحقق فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران حضرت به 

در خصوص ( العالیمدظله)ای خامنه... احضرت آیتو رهبر فرزانه انقالب ( ره)امام خمینی

رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران، و اهتمام 

آنان و در راستای تحقق اهداف قانون جامع ایثارگران، ویژه در تربیت و تحصیل فرزندان 

مداری و متناسب با نیازهای نامه با رویکرد توانمندسازی، عزتمندی، هویتاین آئین

ها و مقررات آموزشی موجود نامهجامعه هدف و به منظور اصالح، تکمیل و تجمیع آئین

ریزی طرح شاهد به ستاد برنامه 4/9/3191تدوین گردیده است و در جلسه مورخ 

 .تصویب نهایی رسیده است

 :تعاریف

-دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل موارد ذیل می :دانشجویان شاهد و ایثارگر( الف

 :باشند

 و باالتر% 52جانبازان  (3

 آزادگان (5

 (و باالتر% 52شهید، جاویداالثر، آزاده، جانباز )همسر و فرزند  (1

 سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جانبازی و سه ماه% 32جانباز با حداقل  (4

 رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه (2

 :ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه :ستاد( ب

کمیته منتخب ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، این  :کميته منتخب( ج

های آموزشی دانشجویان شاهد کمیته به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست

گردد و اعضای آن متشکل از افراد ذیل و ایثارگر و به تشخیص رئیس ستاد تشکیل می

 :باشدمی

 دانشگاه به عنوان رئیس کمیتهمعاون آموزشی دانشگاه یا مدیر آموزش  .3
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امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ( با حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه)مدیرکل  .5

 به عنوان دبیر ستاد

 یک نفر از اعضای هیأت علمی استاد مشاور دانشگاه .1

 دبير ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه( د

 :یادآوری

 گردد عالی که کمیته منتخب ستاد تشکیل نمیها و یا مراکز آموزش در دانشگاه

گیری موارد مربوطه در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه بررسی و تصمیم

 .شودمی

 :7الحاقی به ماده  1تبصره  -1

تواند با و باالتر باشد می 34در صورتی که معدل کل دانشجوی شاهد و ایثارگر 

واحد درسی انتخاب  8ثر رعایت ضوابط این ماده در نیمسال تابستان حداک

 .نماید

 :7الحاقی به ماده  2تبصره  -2

تواند حداکثر در دو نیمسال تحصیلی با تأیید دانشجوی شاهد و ایثارگر می

 .واحد درسی انتخاب نماید 31کمیته منتخب ستاد حداقل 

 :7ماده  3تبصره تبصره الحاقی به  -3

اتمام واحدهای  واحد درسی برای 31دانشجوی شاهد و ایثارگری که حداکثر 

تواند با تأیید کمیته منتخب ستاد واحدهای مذکور دوره تحصیلی داشته باشد می

 .را در نیمسال تابستان انتخاب نماید

 :7ماده  5تبصره تبصره الحاقی به  -4

در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال تحصیلی 

به دالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به تشخیص کمیته منتخب ستاد، بنا 

دانشجو  35واحد درسی برسد، در این صورت میانگین کمتر از  34کمتر از 

استفاده از این تبصره فقط برای دو نیمسال مجاز . )شودمشروطی محسوب نمی
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 .(باشدمی

 :12تبصره الحاقی به ماده  -5

معاف از پرداخت بار  دانشجویان شاهد و ایثارگر برای دروس مردودی یک

که حذف درس دانشجوی شاهد و ایثارگر  همچنین در صورتی. باشندهزینه می

 .باشدبا تأیید ستاد انجام گرفته باشد از پرداخت هزینه معاف می

 :15تبصره الحاقی به ماده  -6

های کاردانی به حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوره

، یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال و کارشناسی ناپیوسته

 .شوداضافه می

 :16ماده  1تبصره تبصره الحاقی به  -7

دلیل ه برای دانشجویان جانباز که ب( ترم و پایان ترم میان)مدت زمان امتحان 

باشد، بنا عدم توانایی ناشی از مجروحیت نیاز به افزایش مدت زمان امتحان می

برابر مدت زمان معمول آن قابل  5دبیر ستاد، حداکثر تا  به تشخیص و اعالم

 .افزایش است

 :17ماده  1تبصره تبصره الحاقی به  -8

تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلسات 

چنانچه غیبت موجه دانشجوی . باشددرس یا امتحان با کمیته منتخب ستاد می

متحان درس یا دروس به دلیل انجام معالجات شاهد و ایثارگر در جلسات ا

پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آالم متأثر از آن باشد و دانشجو نتواند در 

تواند امتحان درس یا دروس اخذ شده شرکت با تأیید کمیته منتخب ستاد می

حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان درس یا دروس شرکت نماید، در غیر 

شود و مطابق تبصره الحاقی به رس یا دروس مذکور حذف میاین صورت د

عدم ثبت نمره یا کسب نمره ". رعایت حد نصاب الزامی نیست 7ماده  2تبصره 

 ".قبولی در درس یا دروس مذکور مانع اخذ دروس بعدی نخواهد شد
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 :17ماده  2تبصره تبصره الحاقی به  -9

با درخواست کتبی در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی 

دانشجوی شاهد و ایثارگر و تأیید کمیته منتخب ستاد تا قبل از شروع امتحانات 

 .شودسنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی ءاین نیمسال جز. پذیر استامکان

 .(استفاده از این تبصره فقط برای دو نیمسال مجاز می باشد)

 :17ماده  3تبصره تبصره الحاقی به  -11

و ایثارگر مجاز است یک درس بیشتر از سایر دانشجویان حذف دانشجوی شاهد 

 .اضطراری نماید

 :18ماده  1تبصره تبصره الحاقی به  -11

عنوان درس دانشجوی شاهد و ایثارگر از کارنامه تحصیلی  2نمرات مردودی 

-شود، مشروط بر اینکه در نیمسالحذف و در میانگین نمرات آن محسوب نمی

 .را در دروس مزبور اخذ نماید 35های بعد حداقل نمره 

 :19تبصره الحاقی به ماده  -12

های مشروطی مجاز دانشجویان شاهد و ایثارگر یک نیمسال به تعداد نیمسال

 .گردداضافه می

 کل مبلغ شه -

 .ریه برای دانشجویان مشروطی دوره شبانه بر عهده خود دانشجو می باشد -

 :21ماده  2تبصره تبصره الحاقی به  -13

مرخصی برای معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آالم در صورتی که 

متأثر از آن باشد، با ارائه مدارک مربوط و تأیید ستاد و پزشک دانشگاه، آن 

 .شودسنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی ءنیمسال جز

 :21تبصره الحاقی به ماده  -14

مات معالجات پزشکی و صد که دانشجوی شاهد و ایثارگر به دلیل در صورتی

 5ناشی از جنگ و یا آالم متأثر از آن، دچار وقفه تحصیلی به میزان حداکثر 
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سنوات  جزءتواند ادامه تحصیل دهد و آن مدت نیمسال شود، با تأیید ستاد می

 .شودتحصیلی دانشجو محسوب نمی

 :23تبصره الحاقی به ماده  -15

توانایی ادامه دانشجوی شاهد و ایثارگری که به تشخیص کمیته منتخب ستاد 

تواند به رشته دیگری در همان دوره تحصیل در رشته خود را نداشته باشد، می

منوط  ،در صورتی که تغییر رشته .دهد های آزمایشی تغییر رشتهو در سایر گروه

به تغییر محل تحصیل دانشجو باشد، با تأیید و معرفی اداره کل امور دانشجویان 

دانشجویان، درخواست دانشجو در شورای موارد شاهد و ایثارگر سازمان امور 

 .خاص مرکزی مطرح خواهد شد

 :23ماده تبصره تبصره الحاقی به  -16

برای دانشجویان شاهد و ایثارگر تغییر رشته با تشخیص ستاد و حداکثر دو بار 

 .باشدپذیر میامکان

 :25تبصره الحاقی به ماده  -17

ارشناسی ناپیوسته با تشخیص تغییر گرایش دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع ک

 .گیردکمیته منتخب ستاد و برای یک بار انجام می

 :26الحاقی به ماده  1تبصره  -18

ها و مؤسسات آموزشی موظفند در هر نیمسال تحصیلی با انتقال کلیه دانشگاه

نامه نقل و انتقال مصوب شورای طرح و دانشجویان شاهد و ایثارگر مطابق آئین

نامه مندی دانشجویان شاهد و ایثارگر از آئینبهره. ت نمایندبرنامه شاهد موافق

و  مهمانینامه آئین"و انتقال از طریق  مهمانیمذکور مانعی برای استفاده از 

ها و مؤسسات آموزش های کاردانی، کارشناسی دانشگاهانتقال دانشجویان دوره

 .باشدنمی "عالی دولتی و غیر دولتی
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 :28 تبصره الحاقی به ماده -19

انتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش برای دانشجویان شاهد و ایثارگر مطابق با 

 .گیردانجام می 52، و 52، 51های الحاقی به مواد تبصره

 :28تبصره الحاقی به ماده  -21

و باالتر دانشجوی شاهد و ایثارگر  31پذیرش کلیه دروس قابل تطبیق، با نمره 

. م با تغییر رشته توسط دانشگاه مقصد الزامی است، انتقال و انتقالی توأمهمانی

تشخیص قابل تطبیق بودن دروس در صالحیت گروه آموزشی دانشگاه مقصد )

 .(باشدمی

 :29ماده تبصره تبصره الحاقی به  -21

در صورت تأیید کمیته منتخب، به دانشجوی شاهد و ایثارگر دو نیمسال فرصت 

 35واحد معدل کل خود را حداقل به  11شود تا با گذراندن حداکثر داده می

 .برساند

 :31تبصره الحاقی به ماده  -22

در صورتی که میانگین نمرات واحدهای گذرانده دانشجوی شاهد و ایثارگر 

 71و باالتر باشد و حداقل  31منصرف یا محروم از تحصیل مقطع کارشناسی 

. گرددیواحد درسی را گذرانده باشد یک نیمسال جهت جبران معدل کل اعطا م

 .قرار بگیرد 35تواند دروس گذرانده مجاز با نمره باالی مبنای محاسبه معدل، می


