مقدمه:
با توجه به آيین نامه جديد آموزشی دوره کاردانی و کاار شاایای (پیویاهه و ناپیویاهه) مصاو ماور 39/61/61
شورای عالی برنامه ريزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فااوری و ضرورت تدوين دیهورالعمل يا شیوه نامه اجرايی
آيین نامه مذکور اين شیوه نامه با ایهااد به مصوبات و یوابق مربوطه به ماظور رفع ابهام و ايجاد هماهاگی بین واحد
های آموزشی دانشگاه به تفکیک برخی مفاد آيین نامه به ضرورت تدوين شده و در جلسات شورای تخصصی آموزشی
دانشگاه مور  6931/61/6به تصويب رییده ایت .بديهی ایت دیهورالعمل اجرايی باقیمانده مفاد آياین ناماه عاین
چار چو آيین نامه مذکور خواهد بود.
مفاد آيین نامه

دستورالعمل اجرايی

ماده  -2تعاريف -بند 11

 -1ماظور از دروس جبرانی در دوره کارشاایی دروس پیشاایازی

 -11درس جبرانی :دریی ایت که به تشخیص گروه آموزشی

ایت کاه دانشاجو حساب نمارات خاام اخاذ شادهاش در کاکاور
یرایری در صورت تشخیص گروه آموزشی ملزم به اخذ آن ایت

گذراندن آن برای رفع کمبود دانش يا مهارت دانشجو در آغاز دوره
 -2به ازای دو درس جبرانی با حاداقل  1واحاد ياک نیمساا باه
تحصیلی مربوط ضروری ایت.
یاوات مجاز تحصیلی دانشجو اضافه خواهد شد.

ماده 5
دانشگاه موظف ایت ،برنامه های آموزشی و دریی مصو شورای
عالی برنامه ريزی آموزشی وزارت را برای دوره ای که در آن با
مجوز شورای گسهرش آموزش عالی دانشجو پذيرفهه ایت ،اجرا
نمايد.

دروس تربیت بادنی و ورزش ، 6باه لحااظ ماهیات دروس ،از ايان
تبصره مسهثاا هسهاد.

تبصره ماده 5
دانشگاه اخهیار دارد حداکثر ده درصد از واحدهای دریی هر دوره
را با اولويت دروس پايه و عمومی به جز دروس مجموعه معارف
ایالمی و فاریی عمومی ،به صورت الکهرونیکی (مجازی) با تأکید
بر محهوای الکهرونیکی و رعايت ایهانداردهای مصو وزارت ارايه
نمايد.

ماده 6
دانشگاه موظف ایت ،برای هدايت تحصیلی دانشجو از زمان
پذيرش ،يکی از مدریان مرتبط با رشهه تحصیلی دانشجو را به
عاوان راهامای آموزشی تعیین و اعالم نمايد.

ماده 8
در صورتی که دانشجو در آخرين نیمسا تحصیلی برای دانش
آموخهگی حداکثر دو درس نظری داشهه باشد ،با تأيید گروه
آموزشی و با رعايت یقف واحدهای آن نیمسا (موضوع تبصره
های 1و 9ماده  )7می تواند دروس را به صورت معرفی به ایهاد در
آن نیمسا يا دوره تابسهان بگذراند.

ضوابط مربوطه اعا از چگاونگی انهخاا  ،و شارا وظاايف ایاهاد
راهاما ،تابع دیهورالعمل شورای آموزشی دانشگاه ایت.

دانشجويی که جهت فراغت از تحصیل در آخرين نیمسا تحصیلی
خود تا یقف  11واحد داشهه باشد(موضوع تبصره  1ماده  )7ياا در
دوره تابسهان  8واحد اخذ نموده باشد(موضاوع تبصاره  9مااده ،)7
مجاز ایت دو درس نظری از اين مجموع واحدها را ،در صورت عدم
ارايه درس يا تالقای دروس ،همزماان باا دروس ديگار باه صاورت
معرفی به ایهاد ،اخذ نمايد و بگذراند.

در مورد اين تبصره ،برای رشهه های دامپزشکی و گیاهاان دارويای
تبصره ماده 8
تبصره :چاانچه دانشجويی قبآل يک درس عملی -نظری را اخذ ،ولی مالک گذراندن دوره عملی يک درس عملی -نظری ،تايیديه ایاهاد

نمره قبولی کسب نکاد ،اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد،
می تواند با رعايت مفاد اين ماده ،بخش نظری آن درس را به
صورت معرفی به ایهاد اخذ نمايد.

ماده 9
چگونگی و ترتیب ارايه تمامی دروس هر دوره و هر رشهه با رعايت
پیش نیاز ( تقدم و تأخر) هر درس طبق برنامه دریی مصو بر
عهده گروه آموزشی ایت.
تبصره :دانشجو در آخرين نیمسا تحصیلی از رعايت مقررات

درس و گروه مربوطه ایت.

بجز در نیمسا آخر ماههی به دانشآموخهگی در یاير نیمساا های
تحصیلی ،فقط درس پیشنیازی که دانشجو در آن حداقل ياک باار
مردود شده باشد ،می تواند با دروس بعدی به صورت ه نیاز اخاذ
گردد .بديهی ایت که نمره قبولی درس دوم تاها در صورتی ماورد
قبو می باشد که در درس پیشنیاز نیز نمره قبولی اخذ شده باشد

مربوط به اين ماده معاف ایت

ماده 11
برنامهريزی و تصمی گیری درباره چگونگی و زمان حذف و اضافه
حذف اضطراری دروس ،اعالم وثبت نمره ،تاريخ تجديد نظر و غیره
طبق شیوه نامه اجرايی مصو شورای آموزشی دانشگاه انجام می
شود.

تبصره  1ماده 15
مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی (اع از پیویهه و نا
پیویهه) و کارشاایی ناپیویهه دو یا و در دوره های کارشاایی
پیویهه چهار یا ایت .

برنامه ريزی و تصمی گیری درباره چگونگی زمان حذف و اضافه،
حذف اضطراری دروس ،اعالم وثبت نمره ،تاريخ تجديد نظر و غیره
مطابق با تقوي آموزشی مصو هیأت رئیساه دانشاگاهدرهر یاا
تحصیلی و دیهورالعمل ثبت نمرات در یاامانه آموزشای(ابالغیه از
یوی مديريت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلای دانشاگاه در هار
نیمسا ) انجام می شود .
دانشگاه اخهیار دارد در شرايط خاص با پیشاهاد دانشاکده و تايیاد
مديريت امور آموزشی دانشاگاه حاداکثر ياک نیمساا بارای دوره
کاردانی و کارشاایی ناپیویهه و حاداکثر دو نیمساا کارشاایای
پیویهه ،مدت مجاز تحصیل را افزايش دهد .چاانچه دانشجو در اين
مدت دانش آموخهه نشود ،از نیمسا  66به بعاد برایااس دیاهور
ده مصوبهمور  6939/61/67هیات اماای دانشاگاه هاای ایاهان
مازندران موظف به پرداخت شهريه مطاابق باا شاهريه دانشاجويان
نوبت دوم همان یا خواهاد بود.

-1باا بر مصوبه شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،اگر
ماده 11
دانشجو در دریی بیش از  9/61جلسات يا در جلسه امهحان پايان
حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی
نیمسا آن درس غیبت کاد ،چاانجه غیبت دانشجو (غیبت به
ایت .
تبصره  : 1اگر دانشجو در دریی بیش از  9/61جلسات يا در جلسه داليل غیرپزشکی ) به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه،غیرموجه
امهحان پايان نیمسا آن درس غیبت کاد ،چاانچه غیبت دانشجو تشخیص داده شود ،نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص
به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود ،موجه ،آن درس حذف می شود  .در اين صورت رعايت حد نصا
 61واحد در طو نیمسا برای دانشجو الزامی نیست ،ولی در
نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه ،آن درس حذف
نیمسا مذکور به عاوان يک نیمسا کامل جزو یاوات تحصیلی
می شود .در اين صورت رعايت حد نصا  61واحد در طو
نیمسا برای دانشجو الزامی نیست ولی در نیمسا مذکور به عاوان وی محسو می شود.
-2تشخیص موجه و غیرموجه بودن غیبت دانشجو ( غیبت به
يک نیمسا کامل جزو یاوات تحصیلی وی محسو می شود.
داليل پزشکی ) به عهده پزشک معهمد دانشگاه ایت .
 -9هر دانشجو در طو تحصیل فقط دو بار می تواند از حذف
پزشکی ایهفاده نمايد.
 در شرايط خاص ،حذف تمام دروس يک نیمسا تحصیلی (اع ازماده 11
نظری و عملی ) با درخوایت کهبی دانشجو و تأيید شورای آموزشی
تبصره :2در شارايط خااص ،حاذف تماام دروس ياک نیمساا
دانشگاه قبل از شروع امهحانات و با احهساا در یااوات تحصایلی
تحصیلی باا درخوایات کهبای دانشاجو و تأيیاد شاورای آموزشای
امکان پذير ایت.
دانشگاه قبل از شروع امهحانات و با احهساا در یااوات تحصایلی
 داشهن مصوبه گروه آموزشی و شورای آموزشی دانشاکده جهاتامکان پذير ایت .
ارايه در شورای آموزشی دانشگاه الزامی میباشد.

تبصره 1و  2ماده 18

-1تبصره  6ماده  68صرفاً در زمان دانش آموخهگی دانشجو ،قابال

حداقل نمره قبولی در هر درس  61ایت .

اعما خواهد بود .

تبصره  :6دانشجويی که در هر نیمسا در يک يا چاد درس نمره
قبولی کسب نکاد  ،چاانچه در نیمسا های بعدی ،درس يا دروس
مذکور را با نمره قبولی بگذراند ،نمره يا تمام نمره های مردودی
قبلی در ريز نمرات تحصیلی دانشجو ،فقط ثبت و باقی می ماند ،اما
اين نمره ها در محایبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفآ آخرين
نمره قبولی در آن درس مالک محایبه میانگین کل دوره خواهد
بود .
تبصره  : 1گذراندن دروس با ایهفاده از تبصره  ،6صرفاً برای
محایبه میانگین کل دوره تحصیلی در هاگام دانشآموخهگی می
باشد و مشروطی دانشجو در نیمسا های قبل را خاثی نمی کاد .

-2انهخا و تايید دروس ماذکور باياد تاا قبال از اعاالم و اریاا

ماده 22
دانشجو میهواند با رعايت یاوات مجاز تحصیل ،در دوره کاردانی و
کارشاایی ناپیویهه يک نیمسا و در دوره کارشاایی پیویهه
حداکثر دو نیمسا  ،از مرخصی تحصیلی ایهفاده نمايد.

ماده 21
ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسا تحصیلی  ،انصراف از
تحصیل محسو می شود .
تبصره :تصمی گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجو ماصرف
از تحصیل به عهده ی شورای آموزشی دانشگاه ایت .

ماده 22
دانشجوی مهقاضی انصراف از تحصیل ،بايد درخوایت انصراف خود
را شخصاً و به صورت کهبی به اداره آموزش دانشگاه تسلی کاد .
دانشجو مجاز ایت فقط يکبار و تا دو ماه از تاريخ ارايه
درخوایت،تقاضای انصراف خود را پس بگیرد .در غیر اين صورت
پس از انقضای اين مهلت  ،حک انصراف از تحصیل وی صادر
میشود .

بند ب ماده 22
دانشجو دوره های کاردانی و کارشاایی پیویهه با داشهن شرايط
زير میهواند از يک رشهه يا گرايش به رشهه يا گرايش ديگر
تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشهه يا گرايش دهد.
الف)وجود رشهه يا گرايش
) موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد و با تايید شورای آموزشی

مدارک فراغت از تحصیل دانشاجو باه آماوزش کال تویاط گاروه
آموزشی مربوطه انجام ونهیجه جهت اقادامات بعادی باه ماديريت
خدمات آموزشی دانشگاه اریا شود .

دانشجو می تواند حداکثر تا قبل از شروع کالیهای هر نیمسا
نسبت به ارايه درخوایت مرخصی تحصیلی خود اقدام نمايد.

 -1تصمی گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی ماصرف از
تحصیل ،بايد قبل از شروع نیمسا بعدی در شورای آموزشی
دانشگاه انجام شود .
 -2در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه با درخوایت
بازگشت به تحصیل دانشجوی ماصرف از تحصیل ،آن نیمسا که
دانشجو در آن ثبت نام ناموده ایت ،جزو مدت تحصیلی مجاز
دانشجو محسو می شود.
 -9در صورت مراجعه دانشجو جهت ثبت نام در همان نیمسا
تحصیلی و پس از برریی و تأيید در شورای آموزشی ،دانشجو مجاز
به اخذ تاها  61واحد در آن نیمسا میباشد.
-1دانشجو ماصرف از تحصیل بايد به کلیاه تعهاداتی کاه در دوران
تحصیل یپرده ایت ،عمل نمايد.
 -2تحصیل مجدد دانشجوی ماصرف از تحصیل ماوط به موافقات
شورای آموزشی و شورای دانشگاه می باشد.

دانشجوی دوره های کاردانی و کارشاایی پیویهه با داشهن شرايط
زير میهواند از يک رشاهه ياا گارايش باه رشاهه ياا گارايش ديگار
تحصیلی در همان دانشگاه ،تغییر رشهه يا گرايش دهد:
-6موافقت گروه آموزشی و تايید معاونت آموزشی دانشکده مبادا و
مقصد الزامی ایت.
 -1پس از اعالم نظر دانشکده های مبدا و مقصد بايد مراتب جهات
اعالم نظر نهايی و انجام اقدامات بعدی به ماديريت اماور آموزشای

دانشگاه اریا شود .

دانشگاه

بند ج ماده 22
ج ) کمهر نبودن نمره اکهسابی دانشجو در آزمون یرایری گروه
آزمايشی ذی ربط از نمره آخرين فرد پذيرفهه شده در آن رشهه يا
گرايش در دانشگاه و در اریا پذيرش با تايید یازمان یاجش
آموزش کشور

تبصره ماده 22
تبصره :دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلی برای يک بار می تواند با
رعايت شرايط اين ماده ،تغییر رشهه يا گرايش دهد.

ماده 21
تغییر رشهه از دوره های پايین به دوره های باالتر ،از غیر دولهی به
دولهی ،از شبانه به روزانه ،از غیر حضوری به نیمه حضوری و
حضوری مماوع ایت ،ولی بر عکس آن مجاز ایت .
تبصره :تغییر رشهه دانشجويی که پذيرش وی در دوره از طريق
بدون آزمون می باشد به رشهه هايی که پذيرش در آن ها از طريق
آزمون یرایری گرفهه باشد ،مماوع ایت .

ماده 28
معاد یازی و پذيرش واحد های دریی گذرانده شده دانشجو  ،بر
ایاس دیهورالعمل اجرايی مصو شورای آموزشی دانشگاه امکان
پذير ایت .

مالک تايید یازمان یاجش آموزش کشور ،همان کارنامه های
تغییر رشهه و انهقا صادره از یوی یازمان یاجش کشور ایت که
هر یا به پورتا دانشگاه ها اریا می شود

-6دانشجو میهواند تقاضای تغییر رشهه يا گارايش خاود را پاس از
کذراندن حداقل يک نیمسا به آموزش دانشکده ارايه نمايد.
 -1دانشجويی که با تقاضای تغییار رشاهه او موافقات شاده ایات،
مجاز ایت تا قبل از ثبت نام و انهخا واحاد در رشاهه ياا گارايش
جديد ،تقاضای انصراف از تغییر رشهه يا گرايش خود را به آماوزش
دانشگاه اريه نمايد .در غیر اين صورت پس از انقضای مهلات مقارر
حک صادره ،غیر قابل تغییر ایت .
-6تغییر رشهه يا گرايش دانشجويانی که به دیاهگاه هاای اجرايای
خاص تعهد دارند ،با رعايت کلیه شرايط اين ماده و اعاالم موافقات
دیهگاه اجرايی ذی ربط امکان پذير ایت .
 -1تغییر رشهه دانشاجويانی کاه باا شایوه بادون آزماون پاذيرش
شده اند ،امکان پذير نیست .

الف – معادلسازی دروس دانشجوی تغییر رشته و
گرايش در ضمن تحصیل:
 -1الزم ایت محهوای آموزشی دروس گذرانده شده با دروس
جديد ،باا به تشخیص گروه آموزشی ،اشهراک محهوايی داشهه
باشد.
 -2نمرات دروس پذيرفهه شده فقط در معد کل دانشجو
محایبه می شود .
 -2پذيرش دو درس يکسان ( از نظر عاوان و محهوا ) با میزان
واحد های مهفاوت به شرطی امکان پذير ایت که میزان واحد
درس گذرانده شده  ،بیش از میزان واحد دریی باشد که قرار ایت
تطبیق داده شود ( به طور مثا  :درس یه واحدی به جای درس
دو واحدی قابل تطبیق ایت و بالعکس آن امکان پذير نیست ).

ب – معادل سازی دروسی که دانشجو قبل از ورود
به دانشگاه در مقطع فعلی يا مقاطع تحصیلی ديگر
گذرانده است:
-1الزم ایت محهوای آموزشی دروس گذرانده شده با دروس جديد،
باا به تشخیص گروه آموزشی ،اشهراک محهوايی داشهه باشد .
 -2نمرات دروس پذيرفهه شده ،فقط در معد کل دانشجو
محایبه می شود .
 -2پذيرش دو درس يکسان ( از نظر عاوان و محهوا ) با میزان

واحد های مهفاوت به شرطی امکان پذير ایت که میزان واحد
درس گذرانده شده ،بیش از میزان واحد دریی باشد که قرار ایت
تطبیق داده شود ( به طور مثا  :درس یه واحدی به جای درس
دو واحدی قابل تطبیق ایت و بالعکس آن امکان پذير نیست ).
 -1حداکثر واحد های قابل تطبیق و پذيرش نبايد بیش از %01
کل واحد های دریی در رشهه و دوره تحصیلی باشد .

تبصره  1ماده 28
تبصره  :6به ازای هر  61تا  11واحد از دروس معاد یازی شده،
يک نیمسا از یاوات مجاز تحصیلی دانشجو کایهه می شود .

تبصره  1ماده 22
در صورتی که دانشجوی ماصرف يا محروم از تحصیل در دوره
کارشاایی پیویهه حداقل  18واحد دریی (شامل حداکثر 61
واحد دروس عمومی و مابقی از یاير دروس دوره ) را با نمره قبولی
گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی  61يا باالتر باشد در اين
صورت می تواند مدرک دوره کاردانی  ،همان رشهه را دريافت کاد.
در غیر اين صورت به دانشجوی مذکور و همچاین به دانشجو
ماصرف يا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشاایی
ناپیویهه  ،فقط گواهی مبای بر تعداد واحد های گذرانده شده داده
خواهد شد( .ماده )91

اين تبصره خاص دانشجويانی ایات کاه دروس را قبال از ورود باه
دانشگاه در مقطع فعلی ياا مقطاع تحصایلی ديگار گذراناده اناد و
مشاامو دانشااجوی تغییاار رشااهه و گاارايش در ضاامن تحصاایل
نمی شود .
در اجرای تبصره  6ماده  ،91تعداد واحد و نمرات کسب شده
دانشجو در درویی که در معد کل مورد محایبه قرار نمی گیرد،
در کارنامه دانشجو ثبت و باقی خواهد ماند .

تبصره  :6در صورتی که دانشجو ماصرف يا محروم از تحصیل در
دوره کارشاایی پیویهه بیش از واحد های مورد نیاز دوره کاردانی
را با نمره قبولی گذرانده باشد .در اين صورت دانشگاه درویی را
مالک میانگین کل برای صدور مدرک کاردانی قرار می دهد که
میانگین کل دانشجو در آن دروس  61يا باالتر شود .

مديريت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

