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  آيين نامه آموزشي

  )پيوسته وناپيوسته(دوره هاي كارداني وكارشناسي 

  مقدمه

آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم  3ماده  12و2،8به استناد بند هاي 
  :،آيين نامه زير تدوين وبه اجرا گذاشته مي شود ) 28/7/93مصوب (،تحقيقات وفناوري 

  هدف -1ماده 

اين آيين نامه ،تنظيم امور آموزش دانشگاه براي تربيت نيروي انساني متخصص هدف از تدوين 
،متعهد ومتناسب با نيازهاي جامعه وايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي دانشگاه ها 
وموسسه هاي آموزش عالي كشور واستفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود در ارتقاي كيفيت 

  .آموزشي دانشجويان است

  تعاريف -2ماده 

 .تحقيقات وفناوري است  منظور وزارت علوم ،: وزارت 

اعم از دولتي (پژوهشي  موسسه هاي آموزش عالي و هها ودانشگا منظور هريك از:   دانشگاه 
يك از دوره  مجري هر است كه داراي مجوز تاسيس از مراجع ذي ربط بوده و ) وغير دولتي
 .كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي پيوسته هستند ،هاي كارداني

آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصيلي بدون پرداخت   منظور :آموزش رايگان
 .نندهايي است كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي ك ههزينه در دانشگا

 ،پذيرفته شده ،معين فردي است كه دريكي از دوره هاي آموزش عالي برابر ضوابط: دانشجو 
 .ومشغول به تحصيل است  ثبت نام كرده

منظور شيوه اي از آموزش است كه دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليت هاي  :حضوري
 .آموزشي دانشگاه شركت مي كند
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ش است كه حضور فيزيكي دانشجو در فعاليتهاي آموزشي منظور شيوه اي از آموز :غير حضوري
 .الزامي نيست

بخشي از آن به صورت حضوري  منظور شيوه اي از آموزش است كه :نيمه حضوري
 .وغيرحضوري انجام مي شود

از سوي دانشگاه  علمي آگاه ومسلط به امور آموزشي است كه عضو هيات: راهنماي آموزشي
 .تحصيلي دانشجو از تاريخ ورود تا دانش آموختگي باشد انتخاب مي شود تا راهنماي 

                 هر رشته تحصيلي است كه  منظور مجموعه به هم پيوسته اي از دروس: برنامه درسي  - 9
  .است توسط شوراي عالي به تصويب رسيده هدف مشخصي را دنبال مي كند وبرنامه آن 

عملي ساعت  16ميزان درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري  :واحد درسي -10
ساعت ، كارورزي يا  48) بازديد علمي(شاعت ، كارگاهي يا عمليات ميداني  32،ياآزمايشگاهي 
ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره  120ساعت وكارآموزي  64كار در عرصه 

  .سي مصوب اجرا مي شودتابستاني وطبق برنامه در

درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي ،گذراندن آن براي رفع كمبود  :درس جبراني  -11
  .دانش يا مهارت دانشجو،در آغاز دوره تحصيلي مربوط ضروري است

لحاظ موضوع كامال  از گرو ه ههاي علمي است كه بهيكي از شعب فرعي  :رشته تحصيلي -12
گروههاي علمي ديگر متمايز بوده وحداقل به يك كارايي مشخص مشخص است واز موضوعات 

  .مي انجامد

آن باشد ،كه  هريك ازشعب يك رشته تحصيلي كه ناظر برتخصص: گرايش تحصيلي -13
 30درصد كل واحد هاي رشته كمتر واز 7اختالف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از

  .درصد كل واحد ها بيشتر باشد
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دوره تحصيلي كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود وشامل دانش : دوره كارداني پيوسته  -14
آموختگاني است كه بدون گزراندن دوره پيش دانشگاهي  وارد دوره كارداني شده وحداقل با 

  .واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارداني منتهي مي شود 68گزراندن 

مي شود وشامل  دوره تحصيلي كه پس از دوره متوسطه آغاز :پيوسته  نا نيدوره كاردا -15
وحداقل با شده  وارد دوره كارداني دانش آموختگاني است كه با گزراندن دوره پيش دانشگاهي

  .شود واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارداني منتهي مي 68گزراندن 

است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود  دوره تحصيلي :دوره كارشناسي پيوسته  - 16
واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي  130وحداقل باگزراندن 

  .منتهي مي شود

پيوسته وناپيوسته (كارداني  است كه پس از دوره دوره تحصيلي :يوستهناپ دوره كارشناسي -17
   .آغاز مي شود) 

مجموعه رشته هاي مختلف تحصيلي در دوره متوسط است كه با توجه به : گروه آزمايشي  -18
  .مواد آزموني مشترك ،دسته بندي مي شود

بنيادي ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيات : گروه آموزشي  -19
دازي آن رشته علمي داراي تخصص مشترك در يك رشته علمي است كه با ايجاد ورا ه ان

  .تحصيلي ،در دانشگاه تشكيل مي شود

يكي از شوراهاي تخصصي اولين سطح سياست گزاري بخشي دانشگاه : شوراي آموزشي -20
مي باشد كه درحوزه معاونت آموزشي وتحصيالت تكميلي به رياست معاون آموزشي تشكيل 

نگي در مورد اجرايي در وبرنامه ريزي به منظور ايجاد هماهونسبت به سياست گزاري مي شود 
شوراي آموزشي مي تواند .بخش مربوط وارائه  به شوراي دانشگاه وهيات رئيسه اقدام مي نمايد 

  .اختيارات مشخص شده در اين آيين نامه را به گروه آموزشي يا كميته منتخب تفويض كند
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ه پايان رسانده فردي است كه يكي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت ب: دانش آموخته – 21
  .وبرابر ضوابط معين ،گواهي يامدرك تحصيلي مربوط را دريافت كرده باشد

هفته آموزش و دوهفته امتحانات پاياني  16هر نيمسال تحصيلي شامل  :نيمسال تحصيلي  -22
  .است 

  .هفته آموزش ويك هفته امتحانات پاياني است6 شامل: دوره تابستان  – 23

  ه دورهواختصاصي ورود بشرايط عمومي  -3ماده 

  .داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات وزارت. 3-1

  .علمي مطابق مصوبات وزارتاحراز توانمندي . 3-2

  نحوه اجراي دوره: 4ماده 

  .آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي وبه زبان فارسي انجام مي شود

توانايي ، برنامه درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي دانشگاه اختيار دارد درصورت  :تبصره
آموزشي را منحصرا براي دانشجويان خارجي در صورتي كه به حد نصاب الزم براي تشكيل 

  .كالس برسد با رعايت ضوابط ومقررات مربوط ،به زبان انگليسي ارائه نمايد

ي عالي برنامه ريزي صوب شورادانشگاه موظف است ، برنامه هاي آموزشي ودرسي م -5ماده 
آموزشي وزارت را براي دوره اي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي 

  .  دانشجوپذيرفته است ، اجرا نمايد

 دانشگاه اختيار دارد حداكثر ده درصد از واحد هاي درسي هر دوره را با اولويت دروس:  تبصره
ي عمومي به صورت الكترونيكي پايه وعمومي به جز دروس مجموعه معارف اسالمي وفارس

  .الكترونيكي ورعايت استانداردهاي مصوب وزارت ارائه نمايدبا تاكيد برمحتواي ) مجازي (

،يكي از مدرسان دانشگاه موظف است ، براي هدايت تحصيلي دانشجو از زمان پذيرش  - 6ماده
  .كند مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو را به عنوان راهنماي آموزشي تعيين واعالم
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واحد درسي  20وحداكثر  12دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  -7ماده 
  .واحد درسي است6حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستان . انتخاب كند 

باشد ،در اينصورت دانشجو  17اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيمسال حداقل  .1تبصره
  .واحد درسي اخذ نمايد 24نيمسال تحصيلي بعد مي تواند حداكثر تا با تاييد گروه آموزشي در 

باقي واحد درسي  24چنانچه دانشجو در نيمسال آخر براي دانش آموختگي ،حداكثر .2بصره ت
واحد درسي اخذ  24باشد مي تواند تا  10داشته باشد ، بشرطي كه ميانگين كل وي باالي 

  .نمايد 

واحد درسي دانش آموخته شود ، با  8شرايط خاص كه دانشجوبا گذراندن حداكثر در. 3تبصره 
  .تاييد گروه آموزشي ، مي تواند واحد هاي مذكور را دوره تابستان اخذ نمايد

  .اين ماده استفاده كند 3و2همزمان نمي تواند از مفاد تبصره دانشجو  .4تبصره 

در صورتي كه واحد هاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به  .5تبصره 
واحد درسي  12به كمتر از تشخيص گروه آموزشي ، بنا به داليل موجه وخارج از اراده دانشجو 

برسد در اينصورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل درسنوات تحصيلي وي محسوب 
بي تاثير ) همين ماده  1موضوع تبصره (ا ممتاز شدن دانشجو مي شود ،اما در مشروط شدن ي

شد مشروط نيست  12به عبارت ديگر ،در شرايط مذكور ،اگر ميانگين دانشجو كمتر از(است  
  .) وباالتر شد ممتاز محسوب نمي شود 17واگر 

در صورتي كه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي براي دانش آموختگي حداكثر دو  -8ماده 
موضوع (رس نظري داشته باشد ،با تاييد گروه آموزشي وبا رعايت سقف واحد هاي آن نيمسال د

مي تواند دروس را به صورت معرفي به استاد در آن نيمسال يا دوره ) 7ماده  3و2تبصره هاي 
  .تابستان بگذراند

تقدم (وهر رشته با رعايت پيش نياز چگونگي وترتيب ارائه  تمامي دروس هر دوره  -9ماده
  .هر درس طبق برنامه درسي مصوب بر عهده گروه آموزشي است) وتاخر
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  .است دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از رعايت مقررات مربوط به اين ماده معاف: تبصره 

تعداد واحد هاي جبراني با تشخيص گروه آموزشي صرفا براي دوره كارشناسي  -10ماده 
ونمره دروس جبراني در ميانگين نيمسال وكل محاسبه نمي واحد مي باشد 6ناپيوسته حداكثر 

  .شود

فاقد مدرك (دانشگاه اختيار دارد براي دانش آموختگان دوره كارداني پيوسته  -تبصره
به (است ودوره كارشناسي ناپيوسته در رشته غيرمرتبط  14كه معدل كل آنها زير ) دانشگاهي 

نمره . واحد درسي جبراني ارائه كند  20اكثر پذيرفته شده اند حد) تشخيص گروه  آموزشي 
  .وكل محاسبه نمي شوداين دروس در ميانگين نيمسال 

آموزش رايگان براي هر دانشجو،در هر دوره تحصيلي صرفا يكبار ودر يك رشته  -11ماده 
  .است تحصيلي امكانپذير 

حذف يا عدم  صورت دانشجوي  مشمول آموزش رايگان در دانشگاههاي دولتي ،در  -12ماده 
كسب نمره قبولي در هر درس ، براي انتخاب مجدد آن درس ، در صورتي كه سنوات مجاز 
تحصيلي دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزينه مربوط طبق مصوبه هيات اممناي 

  .دانشگاه مي باشد

تهي به كه من دانشجوي مشمول اين آيين نامه مي تواند در دوره هاي غير حضوري  -13ماده 
  .مدرك تحصيلي مي شود ،مطابق مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصيل كند

حذف اضطراري برنامه ريزي وتصميم گيري درباره چگونگي وزمان حذف واضافه ،  -14ماده
دروس ،اعالم وثبت نمره ، تاريخ تجديد نظر وغيره طبق شيوه نامه اجرايي مصوب شوراي 

  .آموزشي دانشگاه انجام مي شود

وكارشناسي ) اعم از پيوسته وناپيوسته (مدت مجاز تحصيلي در دوره هاي كارداني  -15ماده 
  .ودر دوره هاي كارشناسي پيوسته چهار سال است ناپيوسته دو سال 
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حداكثر  ، دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص وبا تصويب شوراي آموزشي دانشگاه: 1تبصره
وحداكثر دونيمسال براي دوره يك نيمسال برا ي دوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته 

كارشناسي پيوسته ،مدت مجاز تحصيل را افزايش دهد، چنانچه دانشجو در اين مدت دانش 
چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته . آموخته نشود از ادامه تحصيل را افزايش دهد 

   . ه تحصيل محروم خواهد شدنشود از ادام

هزينه افزايش  سنوات تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيات امناء دانشگاه از دانشجويان  .2تبصره 
  .مشمول آموزش رايگان دريافت مي شود

 ارزيابي پيشرت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس وبر اساس -16ماده 
ونتايج امتحانات انجام مي شود وبه صورت عددي از حضور و فعاليت در كالس ،انجام تكاليف 

  .صفر تا بيست محاسبه مي شود

  .ستبرگزاري آزمون كتبي براي دروس نظري الزلمي ا. 1تبصره 

نمرات دروس تمرين دبيري ،كارآموزي وكارورزي ،عمليات صحرايي ،كار در عرصه  .2تبصره 
شود، درصورتي كه به تشخيص مدرس ودروسي كه در برنامه درسي مصوب ،با پروژه ارائه مي 

وتاييد گروه آموزشي مربوط ،تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد ،ناتمام 
  .انجام مي شود 14تلقي مي شود ،قطعي شدن نمره ناتمام طبق شيوه نامه ماده 

  .حضور دانشجو در تمام جلسات دروس دوره هاي حضوري الزامي است  -17ماده

جلسات يا  درجلسه امتحان پايان نيمسال آن  16/3اگر دانشجو در درسي بيش از  .1تبصره 
درس غيبت كند،چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه غير موجه 
. تشخيص داده شود ،نمره آن درس صفر ودر صورت تشخيص موجه آن درس حذف مي شود

مسال براي دانشجو الزامي نيست ولي واحد در طول ني 12در اين صورت رعايت حد نصاب 
  .  نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزوه سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود

  .است 10قبوي درسحداقل نمره  -18ماده
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دانشجويي كه در هرنيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند چنانچه در  .1تبصره 
راند ،نمره يا تمام نمره هاي ذرا با نمره قبولي بگ نيمسال هاي بعدي ،درس يا دروس مذكور

مردودي قبلي در زير نمرات تحصيلي دانشجو ،فقط ثبت وباقي مي ماند اما اين نمره ها در 
بي اثر وصرفا آخرين نمره قبولي در آن درس مالك محاسبه كل دوره  ميانگينمحاسبه 

  .ميانگين كل دوره خواهد بود

، صرفا براي محاسبه ميانگين كل دوره 1استفاده از تبصره  گذراندن دروس با. 2تبصره 
نثي خ در هنگام  دانش آموختگي مي باشد ومشروطي دانشجو درنيمسال هاي قبل را تحصيلي
  .نمي كند

 ،يا حكم كميته انضباطي تسهيالت اين ماده شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و .3تبصره 
  .دنمي شو ،نمره مردودي دريافت مي كنند

باشد ، دانشجو  12چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از  -19ماده
واحد درسي  14در آن نيمسال مشوط تلقي مي شود ودر نيمسال بعدي حداكثر مي تواند تا 

  .انتخاب كند

ناسي چنانچه دانشجويي در دوره كارداني وكارشناسي ناپيوسته دو نيمسال ودوره كارش. تبصره
  .از تحصيل محروم مي شود ،نيمسال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد 3پيوسته 

وكارشناسي  در دوره كارداني ،دانشجو مي تواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل -20ماده 
ناپيوسته يك نيمسال ودر دوره كارشناسي پيوسته حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيلي 

  .استفاده كند

ن احتساب در سنوات تحصيلي وبد دونيمسال تحصيلي و ،مدت مجاز مرخصي زايمان. 1تبصره 
  .است 

 ،آموزشي يدرصورت تاييد پزشك معتمد دانشگاه وشورا ،مدت مجاز مرخصي پزشكي .2تبصره 
  .حداكثر دو نيمسال تحصيلي وبدون احتساب در سنوات تحصيلي است 
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حداكثر ...) مانند ماموريت همسر يا والدين و(لي بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصي .3تبصره 
بدون احتساب در سنوات مجاز ،در اختيار شوراي آموزشي دانشگاه  تا دو نيمسال تحصيلي و

  .است

دانشجو مي تواند با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه از مجموع مرخصي هاي مذكور  .4تبصره 
  .شوددر اين ماده وتبصره هاي مندرج در آن بهره مند 

انصراف از تحصيل محسوب مي  ،و در هر نيمسال تحصيليجثبت نام نكردن دانش -21ماده 
  .شود

تصميم گيري درمورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل بر عهده  -تبصره 
  .استشوراي آموزشي دانشگاه 

وبه  شخصا ، بايد درخواست انصراف خود رادانسجوي متقاضي انصراف از تحصيل -22ماده 
تا دوماه  دانشجو مجاز است فقط براي يكبار و.صورت كتبي به اداره آموزش دانشگاه تسليم كند

پس از  ،تقاضاي انصراف درخواست خود را پس بگيرد در غير اينصورت ،از تاريخ ارائه درخواست
  .رمي شودحكم انصراف از تحصيل وي صاد ،انقضاي اين مهلت

كارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير مي تواند از  اني ودانشجوي دوره هاي كارد -23ماده 
يك رشته يا گرايش به رشته يا گرايش ديگر تحصيلي در همان دانشگاه تغيير رشتنه يا گرايش 

  :دهد 

  :وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه  )الف

  :دانشگاهموافقت گروه آموزشي مبدا ومقصد وبا تاييد شوراي آموزشي ) ب

كمتر نبودن نمره هاي اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذي ربط از نمره ) ج
د سازمان ردانشگاه و در سال پذيرش با تائيآخرين فرد پذيرفته شده درآن رشته يا گرايش  د

  :شنجش آموزش كشور

  :اقيماندهامكان ادامه تحصيل دانشجو در رشته يا گرايش جديد در سنوات مجاز ب )د
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 ،دانشجو صرفا در هر دوره تحصيلي براي يك بار مي تواند با رعايت شرايط اين ماده. تبصره
  .دهدتغيير رشته گرايش 

از شبانه  به دولتي ، از غير دولتي ،تغيير رشته از دوره هاي پايين به دوره هاي باالتر -24ماده 
  .ولي برعكس آن مجازاست ممنوع است از غير حضوري به نيمه حضوري وحضوري  به روزانه ،

آزمون مي باشد به رشته  بدون در دوره از طريق تغيير رشته دانشجويي كه پذيرش وي .تبصره 
  .ممنوع است  هايي كه پذيرش در آنها از طريق آزمون سراسري صورت گرفته باشد ،

تغيير گرايش با اما . تتغيير رشته دانشجو در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع اس -25ماده 
  .امكان پذير است 23داشتن شرايط وضوابط ذكر شده در ماده

ميهماني وانتقال دانشجو مطابق آيين نامه ميهماني وانتقال دانشجويان دوره هاي  -26ماده 
كارداني و كارشناسي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي دولتي وغير دولتي مصوب وزارت 

  .انجام مي شود

موضوع (توام با تغيير رشته يا گرايش در صورت احراز شرايط  انتقال -27ماده 
فقط براي يكبار امكانپذير  با كسب موافقت دانشگاه هاي مبدا ومقصد ، و) 25،26،23،24مواد
  .است

معادل سازي وپذيرش واحد هاي درسي گذرانده شده دانشجو براساس دستودالعمل  -28ماده 
  .ان پذير استاجرايي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه امك

واحد دروس معادل سازي شده ، يك نيمسال ازسنوات مجاز  20تا 12به ازاي هر. .1تبصره 
  .تحصيلي دانشجو كاسته مي شود

  معادل سازي دروس صرفا در شيوه ها ي آموزشي هم عرض زير صورت مي گيرد ؛ .2تبصره 

حضوري يا غير  واحد هاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره هاي حضوري ، نيمه) الف 
  حضوري ؛
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  نيمه حضوري به نيمه حضوري وغيرحضوري ؛  ) ب

  حضوري؛غير غير حضوري به   ) ج

مالك دانش آموختگي براي دوره هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته وناپيوسته داشتن  -29ماده 
  .در پايان دوره است  12ميانگين كل حداقل 

چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحد هاي درسي آن دوره كمتر  .تبصره
مي شود  به وي فرصت دادهباشد تنها يك نيمسال بارعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي  12از

گذرانده است ، ميانگين كل  12واحد از درسهايي كه بانمره كمتر از 20تا با اخذ مجدد حداكثر 
برساند ومدرك تحصيلي دوره را دريافت كند در غير اين  12ا به حداقل دروس اخذ شده خود ر

  .صورت از تحصيل محروم مي شود 

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته  -30ماده 
را )واحد دروس عمومي ومابقي از ساير دروس دوره  10شامل حداكثر (واحد درسي  68حداقل 

در اين صورت مي يا باالتر باشد، 12بانمره قبولي گذرانده وميانگين كل دروس گذرانده وي 
در غير اين صورت ،به دانشجوي . تواند مدرك  دوره كارداني  همان رشته را دريافت كند

وهمچنين به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارداني وكارشناسي نا مذكور 
  . مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد پيوسته ،فقط گواهي

از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته ورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم درص .1تبصره 
بيش از واحد هاي مورد نياز دوره كارداني رابانمره قبولي گذرانده باشد دراين صورت دانشگاه 

اني قرار مي دهد كه ميانگين كل دروسي رامالك ميانگين كل براي صدور مدرك كارد
  .باالتر باشد يا 12دانشجودر آن دروس ،

ضاي دانشجو وصرف نظر از وجود دوره كارداني اصدور مدرك كارداني حسب تق. 2تبصره 
  .مصوب در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو انجام مي شود
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نمره درس دانشجو در اداره آموزش مان ثبت آخرين ز ؛تاريخ دانش آموختگي -31ماده 
  .دانشگاه است 

به مسوليت حسن اجراي اين آيين نامه وهرگونه پاسخگويي قانوني مترتب بر آن  - 32ماده 
  .عهده دانشگاه است ونظارت بر اجرا وتفسير مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است

مورخ  859جلسه شماره  تبصره در 34ماده و 33اين آيين نامه در يك مقدمه و -33ماده 
به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي رسيد وبراي دانشجويان ورودي 16/12/1393

وپس از آن ونيز تمام دانشجوياني كه در زمان ابالغ اين آيين نامه 1393-94سال تحصيلي 
،شاغل به تحصيل هستند به شرطي كه خللي در تحصيل ايشان ايجاد نكند الزم االجرا است 

  .بالاثر اعالم مي شود وتمام آيين نامه هاوبخشنامه هاي مغاير با آن لغو و

  

  

  

  

  

  

  

   

  


