
 آارشناسی پيوسته و آارشناسی ناپيوسته, آیين نامه آموزشی دوره های آاردانی 

  مصوب بيست و ششمين جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی

  ٢٣/٣/٨٣مورخ 

تبصره در  ٨١ماده و  ۶٩, فصل ١٢آارشناسی پيوسته و آارشناسی ناپيوسته در , آیين نامه آموزشی دوره آاردانی  
  .به تصویب رسيد ٢٣/٣/٨٣جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی مورخ  بيست و ششمين

برای آن دسته از دانشجویانی آه از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه ها  ١٣٨٣ - ٨۴این آیين نامه از ابتدای سال تحصيلی 
ا است و از این تاریخ به الزم االجر, شوندمي و آموزش پزشكی درمان, و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت بهداشت

  . لغو می شود, بعد آليه آیين نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیين نامه 

در مورد آیين نامه  ٢٣/٣/٨٣رای صادره در بيست و ششمين جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی مورخ  
  .به واحدهای مجری ابالغ شود, و ناپيوسته صحيح است آموزشی دوره آاردانی وآارشناسی پيوسته 

  

  صل اولف

  شرایط ورود و نام نویسی  

   :شرایط ورود  

اعم از دوره های روزانه و شبانه بشرح , آارشناسی پيوسته و آارشناسی ناپيوسته , آاردانی شرایط ورود به دوره های ) ١ماده 
  : زیراست 

  .ی پذیرفته شدن در آزمون ورود    -١- ١

  برخورداری از سالمت تن و روان براساس ضوابط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی    ١- ٢

برابر مصوبات شورای , مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاری آشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی   -١-٣
  .عالی انقالب فرهنگی 

, از داخل یا خارج از آشور) نظام جدید ( و یا گواهينامه دوره پيش دانشگاهی ) نظام قدیم( توسطه تن گواهينامه پایان دوره مداش١-۴
مطابق مصوبات ( یا برابر آن برای آموزش های حوزوی ) باتوجه به نظام جدید آموزش متوسطه( مورد تایيد وزارت آموزش و پرورش 

ره آاردانی برای ورود به دوره آارشناسی ناپيوسته آه حسب مورد به تایيد و یا داشتن گواهينامه دو) شورای عالی انقالب فرهنگی 
  .درمان و آموزش پزشكی رسيده باشد, تحقيقات و فناوری یا وزارت بهداشت, وزارت علوم

ذیربط سپردن تعهد خدمات براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقررات آه از طریق مراجع   -۵- ١
  .صادر می شود

چنانچه دانشجو باتوجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش آشور از سالمت  : ١تبصره 
براساس نظر شورای پزشكی دانشگاه اجازه تحصيل در رشته اعالم , جسمی و روانی الزم برای رشته پذیرفته شده برخوردار نباشد

  .شده را ندارد

ارائه تایيدیه تحصيلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پيش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام وحداآثر تا پایان نيمسال  : ٢ تبصره
اول تحصيلی و ارائه اصل گواهی نامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهی حداآثر تا یكسال بعد از ثبت نامه 

  .اوليه الزامی است

  .دانش آموختگان را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی آند, پرداخت شهریه  : ٣ تبصره

برابر , پرداخت شهریه به دو صورت ثابت و متغير, در مورد دانشجویان شبانه به هنگام نام نویسی در هر نيمسال تحصيلی  : ۴تبصره 
  .عالوه بر رعایت سایر شرایط الزامی است, ضوابط مربوط



چنانچه دانشجوی دوره روزانه بدون اراده شخصی و به دليل مشكالت دانشگاه به دوره شبانه معرفی گردد از پرداخت  : ۵ره تبص
  .هرگونه شهریه اعم از ثابت و متغير معاف خواهد بود

  :نام نویسی  

شور یا دانشگاه اعالم می موظفند در مهلت هایی آه توسط سازمان سنجش آموزش آ, پذیرفته شدگان آزمون ورودی  ) ٢ماده 
عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستين نيمسال تحصيلی . شود برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه نمایند

  . انصراف از تحصيل تلقی خواهد شد, پس از اعالم نتایج آزمون

برای ادامه تحصيل وانتخاب واحد به , شگاه اعالم می آنددانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلی در زمانی آه دان ) ٣ماده 
عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یك نيمسال بدون اطالع وعذر موجه به منزله ترك تحصيل است و , اداره آموزش مراجعه آند
  .دانشجو اخراج خواهد شد

ند باید دالیل آن را حداآثر یك ماه قبل از پایان همان در موارد استثنائی آه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه می دا : ١تبصره 
آن , درصورت تایيد موجه بودن ترك تحصيل توسط شورای آموزشی دانشگاه, نيمسال بصورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد

  .نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وی محسوب و مرخصی تحصيلی برای آن نيمسال صادر می شود

چنانچه بخواهد مدارك تحصيلی خود را دریافت نماید موظف است به آليه تعهدات , آه ترك تحصيل نموده دانشجویی : ٢تبصره 
  .قانونی دوران تحصيل خود عمل نماید

دانشجودر یك زمان حق نام نویسی وادامه تحصيل در بيش از یك رشته و در هررشته بيش از یك گرایش در یك یا چند  ) ۴ماده 
به تشخيص آميته نظارت برحسن اجرای , در صورت تخلف . روزانه و شبانه را نخواهد داشت, ی یا غيردولتی دانشگاه اعم از دولت

مقررات آموزشی وزارت متبوع از ادامه تحصيل در یكی از رشته های انتخاب محروم و سوابق تحصيلی وی باطل اعالم می شود و 
رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعيين شده به دانشگاه ذیربط  دانشجو در این حال موظف است آليه هزینه های مربوط به

  .بپردازد

  از شمول این ماده مستثنی و تابع آئين نامه و ضوابط مربوط به خود) استعدادهای درخشان( دانشجویان ممتاز  :تبصره 

  .می باشند 

  فصل دوم

   نظام آموزشی

  : واحد درسی 

  .شور مبتنی بر نظام واحدی استآموزش در تمام دانشگاههای آ ) ۵ماده 

به , ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجيده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یك درس, در نظام واحدی         
  .همان درس محدود است

 ٣۴یا آزمایشگاهی  عملی, ساعت ١٧مقدار یا ميزان درسی است آه مفاد آن به ترتيب به صورت نظری , هر واحد درسی         
, درطول یك نيمسال تحصيلی یا دوره تابستانی, ساعت ۵١آارگاهی و آارآموزی یا عمليات ميدانی و آارآموزی در عرصه , ساعت

در مورد رشته هایی آه دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژ در یك . طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود
  .توسط استاد مربوط تعيين می شود, با واحد آننيمسال متناسب 

  : سال تحصيلی 

. هرسال تحصيلی مرآب از دو نيمسال تحصيلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امكانات یك دوره تابستانی است ) ۶ماده 
  .است ۵ماده  هفته آموزش با رعایت مفاد ۶هفته و هر دوره تابستانی شامل  ١٧مدت آموزش هر نيمسال تحصيلی شامل 

  .طول مدت امتحانات پایان نيمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود : ١تبصره 

بيماری استاد , هفته  ١٧عدم امكان حضور استاد مربوط در طول , شامل وقوع بالیای طبيعی, در موارد استثنایی و ضروری : ٢تبصره 
می توان درس یا درس هایی را در مدتی , دانشكده مربوط و موافقت شورای آموزشی دانشگاه به پيشنهاد, و مواردی از این قبيل 



مشروط بر اینكه مجموع ساعات هر , هفته جهت آليه دانشجویانی آه آن درس یا درسها را اخذ آرده اند تدریس نمود ١٧آوتاه تر از 
و شرآت در آليه آالسها مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی این آیين نامه آمتر نشود  ۵واحد درسی از ميزان مقرر در ماده 

  .است

  حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسی 

تمام دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا  ) ٧ماده 
  .نمایند

روش تدریس و جابجاآردن ریز مواد و , تنظيم برنامه تحصيلی دانشجویان در طول دوره,  ترتيب دروس با رعایت پيش نيازها:  تبصره
  .طرح مطالب جدید در یك درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی است

  : دروس اختياری 

هر رشته و به تشخيص گروه مربوط تعدادی از دانشگاههای دارای هيات مميزه می توانند باتوجه به برنامه آموزشی در  ) ٨ماده 
مشروط بر آنكه تعداد واحدها و طول دوره , دروس اصلی مرتبط با رشته را تعيين و به عنوان دروس اختياری به دانشجویان ارائه دهند

  .در هر رشته از سقف مجاز در این آیين نامه تجاوز نكند

  :ساعات حل تمرین 

در هر رشته از دوره های , د در صورت لزوم به تشخيص گروه آموزشی و تایيد دانشكده و دانشگاهدانشگاهها می توانن ) ٩ماده 
, ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته ١٠ساعت و در دوره های آاردانی و آارشناسی ناپيوسته تا  ٢٠آارشناسی تا 

  .درس نمی شوداین افزایش ساعت موجب افزایش واحد هر . در طول دوره بيفزایند

  فصل سوم

   تعداد واحدها

برابر سرفصل برنامه های مصوب , تعداد واحدهای درسی الزم برای گذراندن هر یك از دوره های تحصيلی گروه پزشكی ) ١٠ماده 
  : شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی بشرح زیر است 

• o واحد ۶٨تا  ۶۴: دوره آاردانی   
• o  واحد ١٣٠: دوره آارشناسی  
• o واحد ۶۵: دوره آارشناسی ناپيوسته  

واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداقل  ٢٠و حداآثر تا  ١٢هر دانشجوی دوره روزانه در هر نيمسال تحصيلی حداقل  ) ١١ماده 
 .واحد را باید انتخاب آند ١٨وحداآثر  ١٠

می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت  باشد ١٧قل درصورتی آه ميانگين آل نمرات دانشجو در یك نيمسال تحصيلی حدا:  ١تبصره 
دانشجوی دوره شبانه آه دارای این شرایط باشد می تواند . واحد درسی را انتخاب آند ٢۴در هر نيمسال بعد حداآثر تا , دانشكده
  .واحد درسی را انتخاب آند ٢٠حداآثر تا 

واحد در دوره  ١٠واحد در دوره روزانه و  ١٢از رعایت شرط انتخاب حداقل  در هر نيمسال قبل از آارآموزی در عرصه دانشجو : ٢تبصره 
  .شبانه معاف است

  .واحد درسی است ۶تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداآثر  : ٣تبصره 

  .اخذ واحد درسی همراه با آارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد )١٢ماده 

ورای آموزشی دانشگاه اخذ حداآثر یك درس عمومی همراه با آارآموزی درعرصه امكان پذیر درصورت ضرورت و به تائيد ش : ١تبصره 
همچنين درصورتی آه دانشجو تنها یك درس تئوری باقيمانده داشته باشد و قبًال آن درس را اخذ نموده و در آالسهای مربوط . است

با نظر دانشگاه و تائيد استاد مربوط می , آسب نكرده باشدحضور داشته وليكن در امتحان آن درس شرآت نكرده و یانمره قبولی 
  .تواند آن درس را همراه با آارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراند



ن درس و شرآت در چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مردودی گرفت در نيمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آ : ٢تبصره 
  .آالس مربوط و آسب نمره قبولی است

واحد درسی و دانشجوی دوره  ٢۴درعرصه دانشجوی دوره روزانه حداآثر  در مواردی آه در نيمسال قبل از آارآموزی : ٣تبصره 
كده می تواند آليه در صورتی آه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانش, واحد درسی باقی داشته باشد ٢٠شبانه حداآثر 

  .آن واحدها را در آن نيمسال انتخاب نماید

  :  دروس پيش نياز دانشگاهی

آارشناسی پيوسته و آارشناسی , آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورود دانشگاهها در دوره های آاردانی )١٣ماده 
در یك یا چند درس به تشخيص شورای , آزمون ورودی ناپيوسته همه رشته های تحصيلی آه نمره خام مواد امتحانی آنها در 

دروسی را آه آن دانشگاه تعيين می آند , موظفند حسب نياز رشته, از حد نصاب معينی آمتر باشد, آموزشی دانشگاه پذیرنده
  .گذراننددر اولين یا دومين نيمسال تحصيلی ب, بعنوان دروس پيش نياز دانشگاهی عالوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب 

نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پيش نياز دانشگاهی برعهده شورای آموزشی , ریز مواد , تعداد واحد, تعيين نوع درس : ١تبصره 
  .دانشگاه پذیرنده و براساس پيشنهاد گروههای آموزشی است

مشتمل بر نمره خام آنها را در , ته شدگانآارنامه پذیرف, پس از اعالم نتایج آزمون ورودی , سازمان سنجش آموزش آشور : ٢تبصره 
  .ی دهدمهریك از مواد امتحانی در اختيار دانشگاههای ذیربط قرار 

در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در آارنامه , ارائه دروس پيش نياز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها : ٣تبصره 
مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش , روطی و ميانگين آل نمرات دانشجواحتساب در ميانگين پایان نيمسال و مش, دانشجو

  .عالی است

حداآثر یك , واحد از دروس پيش نياز دانشگاهی را گذرانده باشند ٨به حداآثر طول دوره تحصيل دانشجویانی آه حداقل  : ۴تبصره 
  .نيمسال تحصيلی افزوده می شود

  : طول دوره 

سال و در دوره آارشناسی پيوسته  ٣مدت مجاز تحصيل در دوره های آاردانی و آارشناسی ناپيوسته روزانه حداآثر  ) ١۴ماده 
در صورتی آه دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداآثر . سال است  ٧سال و  ۵/٣سال و در دوره های شبانه به ترتيب  ۶روزانه 

  .بوط اخراج می شودمدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مر

  فصل چهارم

   حضور و غياب

  : حضور در جلسات درس 

,  ١٧/۴حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظری از  ) ١۵ماده 
در غيراینصورت نمره , ید تجاوز آندمجموع ساعات آن درس نبا ١٠/١و آارآموزی و آارآموزی در عرصه از  ١٧/٢عملی و آزمایشگاهی از 

  .دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود

درصورتی مجاز خواهد بود آه با ارائه مدارك مستند و ,  ١۵غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده  : ١تبصره 
رعهده استاد و با تایيد دانشكده ب) موجه یا غيرموجه(نحوه برخورد با غيبت دانشجو . تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود

  .خواهد بود

باشد ولی غيبت او با تشخيص شورای  ١۵در صورتی آه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده  : ٢تبصره 
واحد  ١٠ واحد برای دوره روزانه و ١٢در این حال رعایت حداقل . آن درس حذف می شود, آموزشی دانشگاه موجه تشخيص داده شود

برای دوره شبانه در هر نيمسال الزامی نيست ولی نيمسال مذآور به عنوان یك نيمسال آامل جزو سنوات تحصيلی دانشجو 
  .محسوب می شود

  : غيبت در امتحان 



درس  غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر ) ١۶ماده 
  .تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان برعهده شورای آموزشی دانشگاه است. موجب حذف آن درس می گردد

  فصل پنجم

   حذف و اضافه

فقط در مهلتی آمتر از دوهفته پس از شروع نيمسال تحصيلی حداآثر دو , دانشجو می تواند در هر نيمسال تحصيلی   ) ١٧ماده  
مشروط بر آنكه تعداد , و درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نمایددرس دیگر اخذ نماید یا د

  .واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر تجاوز نكند

, غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه و یا به هر دليل دیگر مجاز نيست و در صورت پيش آمد : ١تبصره 
  .محاسبه ومفاد ماده مذآور اجرا خواهد شد)  ١۵ميزان تعيين شده در ماده ( حداآثر غيبت مجاز دانشجو  جزو

  .حذف و اضافه در دوره تابستانی امكان پذیر نيست : ٢تبصره 

خود را به فقط یكی از درسهای نظری , هفته به پایان نيمسال تحصيلی مانده ۵دانشجو می تواند تا , درصورت اضطرار ) ١٨ماده  
مجموع ساعات آن درس نباشد و  ١٧/۴مشروط بر آنكه اوًال غيبت دانشجو در آن درس بيش از , تایيدگروه آموزشی مربوط حذف آند

  .واحد در دوره شبانه آمتر نشود ١٠واحد در دوره روزانه و  ١٢تعداد واحدهای باقيمانده وی از , ثانيًا

حداآثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نيمسال تنها درصورتی مجاز , یك نيمسال  حذف آليه درسهای اخذ شده در ) ١٩ماده  
در این صورت آن نيمسال . دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد, است آه بنابه تشخيص شورای آموزشی دانشگاه

خصی در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به محاسبه یا عدم محاسبه این مر. برای دانشجو مرخصی تحصيلی محسوب خواهد شد
  .عهده شورای آموزشی دانشگاه است

حذف آليه درسهای اخذ شده در دوره تابستانی حداآثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تایيد شورای آموزشی دانشگاه  :تبصره 
  .امكان پذیر است

   

  فصل ششم

  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

   معيارهاي ارزيابي

انجام فعاليتهای آموزشی و نتایج , ارزیابی پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در آالس  ) ٢٠ماده 
  .سال و پایان نيمسال صورت می گيرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس استنيمامتحانات بين 

  .درس نظری الزامی است برگزاری امتحان آتبی پایان نيمسال برای هر: تبصره 

  ارزیابی پيشرفت تحصيلی دانشجو در واحدهای آارآموزی و آارآموزی در عرصه باتوجه به موارد زیر انجام می شود  ) ٢١ماده 

  رعایت اخالق اسالمی و حرفه ای و حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بيماران و مراجعين و آارآنان واحد مربوط  -٢١-١

  رتب و تمام وقتحضور م -٢١-٢

  .دقت واحساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط -٢١-٣

  .افزایش مهارت و بهره گيری دانشجو از واحدهای آارآموزی و آارآموزی درعرصه -٢١-۴

  .شرآت در امتحانات پایانی واحدها و آسب نمره الزم -٢١-۵

به صورت نمره تعيين می شود و نمرات  ٢١و  ٢٠براساس مفاد مندرج در ماده , نتيجه ارزیابی پيشرفت تحصيلی دانشجو )٢٢ماده 
  .می گردد دانشجو در هر درس به صورت عددی بين صفر تا بيست مشخص



آه در  دانشجویی. می باشد ١٢و آارآموزی و آارآموزی در عرصه  ١٠حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی  )٢٣ماده 
با این حال نمرات آليه دروس اعم از قبولی و ردی در . ملزم به تكرار آن است, در اولين فرصت, اجباری مردود شود هریك از دروس

  .آارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين آل منظور می شود

, ند از جدول دروس اختياری در برنامه مصوب به جای آن درس می توا, اگر دانشجویی در یك درس اختياری مردود شود : ١تبصره 
با این حال نمرات آليه دروس اعم از قبولی و ردی در آارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال . درس دیگری را انتخاب آند

  .مربوط و ميانگين آل منظورمی شود

معدل , عملی آه یك درس محسوب می شوند - روس نظری اما نمره د, هریك از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند : ٢تبصره 
نرسد و یا یكی از  ١٠درصورتی آه معدل دو قسمت نظری و عملی به . دو قسمت نظری و عملی و باتوجه به ضرایب هرآدام است

  .رسيده باشد هر دو قسمت باید مجددًا تكرار شود ١٠هرچند معدل به , آمتر باشد ٨آنها از 

توام به پروژه ارائه می شوند در , و دروسی آه در برنامه آموزشی مصوب  نمره آارآموزی در عرصه, استثنایی  در موارد)  ٢۴ماده 
ناتمام تلقی می , تكميل آنها در طول یك نيمسال تحصيلی ميسر نباشد, صورتی آه به تشخيص استاد و تایيد گروه آموزشی مربوط

بدیهی است ثبت نمره ناتمام در نيمسالی خواهد بود , ل بعد به نمره قطعی تبدیل گرددنمره ناتمام باید حداآثر تا پایان نيمسا. گردد
  .آه دانشجو واحد را اخذ نموده است

  اعالم نمرات

برگزاری امتحان آن درس به اداره آل آموزش  روز پس از ١٠استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداآثر ظرف  )٢۵ماده 
  .بوط تسليم نمایددانشكده یا واحد مر

روز پس از اعالم نتایج اعتراضات خود را آتبًا به آموزش  ٣دانشجو می تواند حداآثر تا , پس از اعالم نمره توسط آموزش  :تبصره 
  .دانشكده اعالم آند تا رسيدگی الزم صورت پذیرد

دانشجویان را حداآثر تا دو هفته پس از  اداره آموزش هر دانشكده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات)  ٢۶ماده 
به آموزش آل دانشگاه , برگزاری آخرین امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی

  .تسليم نماید

  .نمره پس از اعالم به آموزش آل دانشگاه غيرقابل تغيير است :تبصره 

  ميانگين نمرات 

ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين آل نمرات او تا پایان آن نيمسال محاسبه , پایان هر نيمسال تحصيلی در  ) ٢٧ماده 
  . ميانگين آل نمرات دانشجو محاسبه و در آارنامه وی ثبت می شود, و در پایان دوره تحصيلی نيز

نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد تعداد واحدهای هر درس در , برای محاسبه ميانگين نمرات : ١تبصره 
  .آل واحدهایی آه دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسيم می شود

نمرات دروسی آه دانشجو در دوره تابستانی می . به عنوان نيمسال تحصيلی محسوب نمی شود , دوره تابستانی : ٢تبصره 
  .ر محاسبه ميانگين آل دانشجو محسوب می شودتنها د, گذراند

  

  نام نویسی مشروط 

نام نویسی دانشجو در نيمسال , باشد درغيراینصورت ١٢ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلی نباید آمتر از )  ٢٨ماده 
  .به صورت مشروط خواهد بود, بعد 

 ١٠واحد و برای دوره شبانه آمتر از  ١٢دانشگاه برای دورة روزانه آمتر از  در مواردی آه تعداد واحدهای ارائه شده توسط : ١تبصره 
وليكن درصورت آسر ميانگين به عنوان نيمسال . آن نيمسال جزو سنوات تحصيلی دانشجو محسوب نخواهد شد, واحد باشد

واحد و در دوره  ١٢حدها آمتر از در دوره روزانه تعداد وا, در مواردی آه به علت مشكالت دانشجو. مشروطی محاسبه خواهد شد
آن نيمسال جزو سنوات تحصيلی دانشجو محسوب و درصورت آسر ميانگين به عنوان نيمسال , واحد باشد ١٠شبانه آمتر از 

  .مشروطی نيز محاسبه خواهد شد



ع دهد و یك نسخه از آن را در هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی و اولياء او آتبًا اطال : ٢تبصره 
مانعی در , با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطالعی دانشجو از این امر. پرونده دانشجو ضبط نماید
  .اجرای مقررات نخواهد بود

 ١۴ر عرصه حق انتخاب بيش از دانشجویی آه به صورت مشروط نام نویسی می آند حتی در نيمسال قبل از آارآموزی د )٢٩ماده 
  .واحد درسی در دوره شبانه را ندارد ١٢واحد درسی در دوره روزانه و بيش از 

ارائه , در نيمسال قبل از آارآموزی در عرصه باتوجه به تعداد واحد باقی مانده و سوابق تحصيلی دانشجو, در موارد استثنایی  :تبصره 
 ٢٠در هرصورت این تعداد بيش از . به عهده شورای آموزشی دانشگاه است ٢٩مول ماده ر به دانشجوی مشمقرواحد بيشتر از حد 

  .واحد درسی در دوره شبانه نباید باشد ١٨واحد درسی در دوره روزانه و 

  اخراج دانشجوی مشروط 

اعم از , ال تحصيلیدر صورتی آه ميانگين نمرات دانشجو در دوره های آاردانی و آارشناسی ناپيوسته در دو نيمس ) ٣٠ماده 
باشد در هر مرحله ای از دوره آه  ١٢آمتر از , نيمسال متناوب ۴متوالی یا متناوب و آارشناسی پيوسته در سه نيمسال متوالی یا 

  .از ادامه تحصيل محروم می شود, باشد

ته محروم می شود و یا در دوره آارشناسی پيوس از ادامه تحصيل, دانشجویی آه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد )٣١ماده 
می تواند پس از تطبيق واحدها مطابق قوانين و مقررات مربوط و گذراندن , دانشجویی آه تمایل به ادامة تحصيل در آن مقطع را ندارد

  .در دورة آارشناسی رشتة تحصيلی خود فارغ التحصيل شود, واحدهای آمبود در مقطع پایين تر و با رعایت سایر ضوابط مربوط

درصورتی آه مقطع پایين تر رشتة دانشجو در آن دانشگاه دایر نباشد دانشجو می تواند پس از اخذ پذیرش از دانشگاه  : ١ه تبصر
دیگری آه مقطع آاردانی رشته مربوط در آن دایر است ادامه تحصيل داده و فارغ التحصيل شود مدرك تحصيلی دانشجو توسط 

  .دانشگاه مقصد صادر می شود

دانشجو می تواند با نظر گروه , برنامه مصوب و دایر نداشته باشد, درصورتی آه رشته تحصيلی دانشجو در مقطع پایين تر  : ٢تبصره 
تغيير , در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر, در مقطع پایين تر , به یكی از رشته های موجود نزدیك به رشته تحصيلی خود, آموزشی مربوط

در مقطع آاردانی رشته , رشته جدید مطابق مقررات مربوط وگذراندن واحدهای آمبود برنامهحدها با رشته دهد و پس از تطبيق وا
برعهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است , بدیهی است آه تطبيق واحدها و تعيين دروس آمبود. جدید فارغ التحصيل شود

  .باشد حداآثر فرصت مجاز جهت اخذ پذیرش از دانشگاه دیگر یك نيمسال می

در صورت انجام یا لغو تعهداتی آه در , از ادامه تحصيل محروم می شود, دانشجویی آه به دليل مشروط شدن بيش از حد )٣٢ماده 
در آزمون سراسری شرآت آند و درصورت قبولی , می تواند برای تحصيل مجدد به غير از رشته قبلی خود, دوران تحصيل سپرده است
با , واحدهایی را آه دانشجو در رشته قبلی گذرانده است , ادامه تحصيل دهد دانشگاه پذیرنده می تواند در رشته مورد عالقه خود

  .برنامه رشته جدید تطبيق داده و طبق ضوابط این آیين نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد

  

  فصل هفتم

   مرخصی تحصيلی و انصراف از تحصيل

  مرخصی تحصيلی 

در هریك از دوره های آاردانی و آارشناسی ناپيوسته حداآثر , واند پس از گذراندن یك نيمسال تحصيلیدانشجو می ت ) ٣٣ماده 
  .نيمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصيلی استفاده آند ٢نيمسال و در دوره آارشناسی پيوسته برای  ١ برای

نيمسال و در دوره های  ٢ناسی ناپيوسته حداآثر برای دانشجویان دوره شبانه می توانند در هریك از دوره های آاردانی وآارش
  .از مرخصی تحصيلی استفاده آنند, نيمسال متوالی یا متناوب  ٣آارشناسی پيوسته حداآثر برای 

  .با شورای آموزشی دانشگاه می باشد, موافقت با مرخصی تحصيلی دانشجودر اولين نيمسال تحصيلی : ١تبصره 

  .ی جزو حداآثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب می شودمدت مرخصی تحصيل : ٢تبصره 



توسط دانشجو به , حداقل دوهفته قبل از شروع نام نویسی هر نيمسال , تقاضای مرخصی تحصيلی باید به صورت آتبی  ) ٣۴ماده 
  .اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد

  .تصميم گيری بعهده شورای آموزشی دانشگاه است, رر ارائه شودچنانچه تقاضای مرخصی تحصيلی خارج از زمان مق : ١تبصره 

اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از آسب نظر از دانشكده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم  : ٢تبصره 
  .موافقت با درخواست دانشجو را آتبًا به وی ابالغ نماید

  .لی برعهده دانشجو می باشدعواقب ناشی از مرخصی تحصي : ٣تبصره 

می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یك , دانشجویان زن باردار شاغل به تحصيل در آليه رشته های علوم پزشكی ) ٣۵ماده 
  .بدون احتساب در سنوات تحصيلی استفاده نمایند, نيمسال مرخصی زایمان

آنها به تائيد شورای پزشكی و شورای آموزشی دانشگاه رسيده باشد می دانشجویانی آه گواهی و عذر پزشكی موجه  ) ٣۶ماده 
  .توانند از حداآثر یك نيمسال مرخصی تحصيلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند

  :مرخصی تحصيلی همسر دانشجوی بورسيه و همسر آارآنان دولت 

ر یكی از دانشجویان بورسيه به عنوان همراه به خارج از دانشجویی آه به عنوان همسر یكی از آارآنان دولت یا همس )٣٧ماده 
آشور اعزام می شود می تواند با ارائه حكم ماموریت همسر و به تشخيص وتایيد شورای آموزشی دانشگاه عالوه بر استفاده از 

  .ره مند گرددسال دیگر نيز از مرخصی تحصيلی بدون احتساب در سنوات به ۴ميزان مرخصی مجاز در طول دوره تحصيل تا 

  : انصراف از تحصيل 

دانشجویی آه تمایل به انصراف از تحصيل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصًا به اداره آموزش دانشگاه  ) ٣٨ماده 
راف خود را این دانشجو مجاز است فقط برای یكبار حداآثر تا یك ماه قبل از پایان همان نيمسال تقاضای انص. یادانشكده تسليم نماید

  . پس از انقضای این مهلت حكم انصراف از تحصيل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد. رديپس بگ

دانشجوی منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلی خود را دریافت نماید موظف است به آليه تعهدات قانونی دوران  :تبصره 
  .مایدتحصيل خود عمل ن

  

  فصل هشتم

   انتقال و جابجایی

   انتقال

  .انتقال به معنی تغيير محل تحصيل دانشجو از یك دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلی است  ) ٣٩ماده 

  : انتقال دانشجو باتوافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است  ) ۴٠ماده 

  .دامه تحصيل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بالمانع باشدا -۴٠-١

  .متقاضی حداقل یك نيمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد -۴٠-٢

  .حداقل نصف آل واحدهای دوره باشد, واحدهای باقيمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد -۴٠-٣

  .باشد ١٢حداقل , ن نمرات دروس گذرانده شده متقاضیميانگي -۴-۴٠

و اعالم موافقت  ۴٠انتقال محل تحصيل دانشجویانی آه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند با رعایت شرایط ماده  :تبصره 
  .امكان پذیر است, دستگاه اجرایی ذیربط

  : ع است جز در موارد زیر انتقال دانشجو به هریك از دانشگاههای تهران ممنو )۴١ماده 



به عنوان آفيل خانواده , فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوری آه وی به تشخيص مراجع قانونی, شهادت -۴١-١
  .شناخته شود

ور به نحوی آه به تشخيص شورای عالی پزشكی قادر به ادامه زندگی به ط, بيماری صعب العالج یامعلوليت موثر دانشجو -۴١-٢
  .مستقل نباشد

  ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر آه محل تحصيل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تایيد مراجع ذیربط -۴١-٣

  .هریك از موارد مذآور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد : ١تبصره 

ارائه حكم اشتغال ضروری است واگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و  برای آارمندان رسمی یا پيمانی دولت:  ٢تبصره 
  .سكونت او در تهران باید به تایيد مراجع قانونی یا نيروی انتظامی رسيده باشد

اگر , در موارد استثنائی چنانچه محل تحصيل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد : ٣تبصره 
  .همسر او می تواند به تهران منتقل شود, ته تحصيل دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشدرش

  .صحت هریك از موارد مذآور باید به تایيد دانشگاه مقصد نيز برسد : ۴تبصره 

حضوری اعم از روزانه و به دانشگاههای ) پيام نور(انتقال از دوره های شبانه به روزانه و از دانشگاههای غيرحضوری  ) ۴٢ماده 
شبانه و از دانشگاههای غيردولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عكس آن باموفقيت مبداء و مقصد و رعایت 

  .ضوابط مربوطه بالمانع است

  .انتقال فرزندان اعضای هيات علمی تابع ضوابط و آیين نامه مربوط به خود می باشد : ١تبصره 

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصيل در خار ج از آشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل آشور تابع  : ٢تبصره 
  .ضوابط و آیين نامه مربوط به خود می باشد

لی به هفته قبل از شروع نيمسال تحصي ۶حداقل , دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را آتبًا با ذآر مورد )۴٣ماده 
  .اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم نماید

موافقت خود را , موظف است حداآثر ظرف یك هفته, دانشگاه مبداء درصورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط ) ۴۴ماده 
ته قبل از شروع همراه با درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هف

  .نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعالم نماید

آليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه , درصورت موافقت با انتقال :تبصره 
  .مبداء قطع می شود

و یا باالتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن  ١٢نمرات آنها از واحدهای گذرانده شده دانشجو آه , درصورت انتقال  )۴۵ماده 
درهرحال عدم پذیرش واحدهای درسی . است برعهده دانشگاه مقصد است ١٠و بيشتر از  ١٢واحدهایی آه نمره آنها آمتر از 

  .جاز تحصيل داشته باشددانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است آه وی امكان گذراندن واحدهای باقيمانده خود را در طول مدت م

تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ  :تبصره 
  .عينًا در آارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين آل او محسوب می شود, مشروطی

مقصد صادر می شود و در آن مدرك تعداد واحدهای گذرانده  اهط دانشگمدرك فراغت از تحصيل دانشجوی انتقالی توس ) ۴۶ماده 
با ذآر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلی دانشجو قيد , شده دانشجو و مجموع واحدهای اخذ شده در دانشگاههای مبداء و مقصد

  .می شود

  .فقط یك بار مجاز است, انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع )۴٧ماده 

  : جابجایی 

پس از گذراندن حداقل یك نيمسال و در صورت احراز شرایط زیر , جابجایی دودانشجو باموافقت دانشگاههای مبداء و مقصد  )۴٨ماده 
  .در طول مدت تحصيل برای یك بار بالمانع است



  .مانع باشدادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههای مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بال -۴٨-١

از % ۵٠سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو باید یكسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوی متقاضی جابجایی نباید بيش از  -۴٨-٢
  .واحدهای دوره را گذرانده باشند

یی ذیربط عالوه آسب مواقت دستگاه اجرا, برای جابجایی دانشجویانی آه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند : ١تبصره 
  .بر شرایط مذآور الزامی است

پس از گذراندن یك نيمسال تحصيلی , جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در هر سال تحصيلی با ارائه درخواست : ٢تبصره 
  .در دانشگاه مبداء با رعایت مفاد این فصل بالمانع است

  .می شود توسط دانشگاه مقصد صادر, ده اندمدرك فراغت از تحصيل دانشجویانی آه جابجا ش : ٣تبصره 

دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصيل خود دریافت و تكميل  )۴٩ماده 
  .نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تيرماه هرسال به آموزش دانشگاه مبداء تسليم آند

  .جابجایی منحصرًا می تواند یك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب آند دانشجوی متقاضی : ١تبصره 

  .تقاضای جابجایی دانشجویانی آه قبًال یكبار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد : ٢تبصره 

سخه از دانشگاهها پس از انقضای مهلت تعيين شده نسبت به بررسی تقاضاهای رسيده اقدام و حسب مورد یك ن) ۵٠ماده 
  .تقاضاهای تایيد شده را به همراه شرح واحدهایی آه متقاضيان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارند

جابجایی منحصرًا یك بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاهای جابجایی بایستی حداآثر تا پایان مردادماه به دانشگاه  :تبصره 
  .مقصد رسيده باشد

دای شهریورماه هرسال تحصيلی تقاضاهای رسيده در شورای آموزشی و یا آميته منتخب از شورا در دانشگاه مقصد از ابت ) ۵١ماده 
توسط معاون آموزشی , مورد بررسی قرار می گيرد و نتایج تصميمات متخذه قبل از شروع نام نویسی براساس تقویم دانشگاهی 

  .انشجویان ذینفع اعالم می گردددانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طریق به د

جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای آموزشی و یا آميته منتخب آن شورا امری است قطعی و برای طرفين  :تبصره 
  .الزم االجرا است

  فصل نهم

   دانشجوی ميهمان

می تواند با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد در مواردی آه دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغيير محل تحصيل خود باشد  ) ۵٢ماده 
  .محل تحصيل خود را بطور موقت برای مدت معين تغيير دهد, به عنوان دانشجوی ميهمان 

ميهمانی از دوره های روزانه به شبانه و از دانشگاههای حضوری به غيرحضوری و از دانشگاههای دولتی به غيردولتی و : تبصره 
  .برعكس ممنوع است

ميهمان شدن دانشجو در یك دانشگاه مشروط بر این است آه دانشجو حداقل یك نيمسال تحصيلی خود را در دانشگاه  )۵٣ماده 
  .مبداء گذرانده باشد

بشرط , یك یا چند درس باموافقت دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد ميهمان شدن دانشجو در یك دانشگاه برای گذراندن ) ۵۴ماده 
واحد باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن  ١٠درسی مذآور آمتر از آنكه تعداد واحدهای 

  .بالمانع است, واحد بيشتر نشود ٢٠واحد آمتر و از  ١٢نيمسال از 

نيمسال در دوره  هر دانشجو در هر رشته می تواند حداآثر یك نيمسال در دوره آاردانی و یا آارشناسی ناپيوسته و دو )۵۵ماده 
درهرحال واحدهایی آه دانشجو به صورت . به صورت ميهمان تحصيل آند, در یك دانشگاه به طور تمام وقت, آارشناسی پيوسته 

درس آل واحدهای دوره  ۴٠نباید از , گذرانده است اهچه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس در یك یاچند دانشگ, ميهمان
  .تجاوز آند



چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت باید باطالع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبداء و , انتخاب واحد دانشجو :تبصره 
  .طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد

و  عينًا در آارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت می شود, واحدهایی آه دانشجوی ميهمان در یك یا چند دانشگاه می گذراند ) ۵۶ماده 
  .نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين آل او منظور خواهد شد

می باشد و واحدهایی را آه دانشجو در دانشگاه مقصد بانمرة  ١٢حداقل نمره قبولی دانشجوی ميهمان در دانشگاه مقصد          
  .گذرانده است باید مجددًا بگذراند ١٢آمتر از 

  .ل دانشجوی ميهمان توسط دانشگاه مبداء صادر می شودمدرك فراغت از تحصي ) ۵٧ماده

  فصل دهم

   تغيير رشته

دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع آاردانی و آارشناسی پيوسته می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه  ) ۵٨ماده 
  .ذیربط از رشته ای به رشته دیگر تغيير رشته دهد

  .ر رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشدادامه تحصيل متقاضی د -۵٨-١

  .حداقل یك ششم وحداآثر یك دوم واحدهای دوره را گذرانده باشد -۵٨-٢

نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پایين ترین فرد پذیرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا  -۵٨-٣
  .قصد آمتر نباشددر همان سال در دانشگاه م

  .تغيير رشته در مقطع آارشناسی ناپيوسته ممنوع است : ١تبصره 

با رعایت آليه شرایط این ماده و اعالم موافقت , تغيير رشته دانشجویانی آه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند : ٢تبصره 
  .امكان پذیر است دستگاه اجرایی ذیربط

یی آه در ضوابط گزینش آنها شرایط خاصی پيش بينی شده است موآول به احراز شرایط مربوط تغيير رشته به رشته ها : ٣تبصره 
  .است

  .دانشجو در طول تحصيل خود تنها یك بار می تواند تغيير رشته دهد : ۴تبصره 

  .ر امكان پذیر استدر غيراین صورت فقط از مقطع باالتر به مقطع پایين ت, تغيير رشته در مقاطع هم سطح صورت می گيرد) ۵٩ماده 

. دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید, درصورت موافقت با تقاضای تغيير رشته )۶٠ماده 
  .دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلی را ندارد, پس از ثبت نام 

ين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقی می شود و حق تغيير اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام در رشته جدید در وقت مع : ١تبصره 
  .رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود

  .دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می باشد : ٢تبصره 

  :تغيير رشته توام با انتقال 

تغيير رشته توام با انتقال بالمانع , همچنين شرایط تغيير رشته باشددرصورتی آه دانشجو هم زمان دارای شرایط انتقال و  )۶١ماده 
  .است

تحقيقات و فناوری و برعكس درصورت , درمان و آموزش پزشكی به وزارت علوم, تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت :تبصره 
  .بالمانع است, داشتن شرایط تغيير رشته و انتقال



و در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی آه دانشج )۶٢ماده 
درصد اشتراك محتوایی داشته  ٨٠حداقل , با دروس رشته جدید, دروسی از وی پذیرفته می شود آه به تشخيص گروه آموزشی

  .آمتر نباشد ١٢باشد و نمره هریك از آن دروس نيز از 

ولی نمرات دروس , ذیرفته شده در آارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين آل منظور می شوددروس پ : ١تبصره 
در این صورت چنانچه ميانگين آل واحدهای پذیرفته . پذیرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در آارنامه دانشجو باقی می ماند

برای دانشجو در رشته جدید , جمعًا به عنوان یك نيمسال مشروطی, دانشگاهباشد با تصميم شورای آموزشی  ١٢نشده او آمتر از 
  .منظور می شود

درحدی باشد آه امكان گذراندن واحدهای مورد نياز رشته , درصورتی آه تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو : ٢تبصره 
  .ه او موافقت نمی شودباتقاضای تغيير رشت, جدید را در طول مدت مجاز تحصيل از وی سلب آند

هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلی به اداره  ۶متقاضی تغيير رشته باید درخواست خود را همراه با مدارك الزم حداقل  )۶٣ماده 
  .آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نماید

حداآثر مدت مجاز تحصيل برمبنای دوره , چنانچه دانشجو از مقطع آارشناسی پيوسته به مقطع آاردانی تغيير رشته دهد )۶۴ماده 
  .واحد پذیرفته شده از دانشجو حداآثر یك نيمسال از طول مدت مجاز تحصيل وی آاسته می شود ٢٠آاردانی محاسبه و به ازای هر 

  تغيير رشته اضطراری 

پزشكی دانشگاه و تایيد  دچار بيماری یا سانحه ای گردد آه به تشخيص شورای, چنانچه دانشجو در دوران تحصيل  ) ۶۵ماده 
شورای آموزشی دانشگه توانایی ادامه تحصيل در آن رشته و یا امكان بهره گيری از آارایی حاصل از آن را طبق جدول نفص عضو از 

ودی اجازه ادامه تحصيل درآن رشته را ندارد و می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری آه از لحاظ نمره آزمون ور, دست بدهد
  .معاف خواهد بود ١باستثنای بند  ۵٨در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده  .نزدیكترین نمره را دارد تغيير رشته دهد

در مواردی آه دانشجو در طول دوره تحصيل دچار اختالالت روانی و رفتاری یا بيماری جسمی و نقص عضو مؤثر گردد به  :تبصره 
می تواند با نظر شورای پزشكی , تحصيل در هيچ یك از رشته های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشدنحوی آه توانایی ادامة 

, دانشگاه وتایيد شورای آموزشی دانشگاه به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر آه از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیكترین نمره را دارد
  .پس از آسب موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد

  فصل یازدهم

   پذیرش واحدهای درسی

معادل سازی و پذیرش دروسی آه دانشجو قبًال در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصيلی گذرانده است با رعایت شرایطی  ) ۶۶ماده 
  : به شرح زیر مجاز است 

  .دانشجو باتوجه به سوابق تحصيلی خود مجاز به شرآت در آزمون ورودی رشته جدید باشد -۶۶-١

درمان و آموزش پزشكی یا وزارت علوم تحقيقات و فناوری , قبلی و مدارك تحصيلی آن مورد تایيد وزارت بهداشت اهدانشگ -۶۶-٢
  .باشد

درمان و آموزش پزشكی و , تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت -۶۶-٣
  .وری باشدتحقيقات و فنا, یا وزارت علوم 

اشتراك % ٨٠محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخيص گروه آموزشی حداقل  -۴-۶۶
  .آمتر نباشد ١٢محتوایی داشته و نمره هریك از دروس از 

  .معادل سازی دروس تخصصی در مقاطع هم سطح یا از مقاطع باالتر به پایين تر امكان پذیر است:  ١تبصره 

  .معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود:  ٢تبصره 

نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه ميانگين آل :  ٣تبصره 
  .دانشجو محسوب خواهد شد



یك نيمسال تحصيلی از حداآثر مدت مجاز تحصيل وی آاسته می , ز دروس پذیرفته شده دانشجوواحد ا ٢٠به ازاء هر :  ۴تبصره 
  .شود

  فصل دوازدهم

   فراغت از تحصيل

مورد مدرك  سبباشد تا در رشته تحصيلی خود ح ١٢ميانگين آل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصيل باید حداقل  ) ۶٧ماده 
آمتر باشد  ١٢درصورتی آه ميانگين آل نمرات دانشجو از . شناسی ناپيوسته دریافت آندآارشناسی پيوسته و یا آار, آاردانی

قبول  ١٢واحد درسی از درسهایی را آه با نمره آمتر از  ٢٠چنانچه از نظر طول مدت تحصيل مانعی نداشته باشد می تواند حداآثر تا 
نيمسال  ٢در , سال تحصيلی و در دوره آارشناسی پيوستهدر یك نيم, شده است در دوره های آاردانی و آارشناسی ناپيوسته 

در این صورت نمرات دروس تكراری عالوه بر نمرات . تحصيلی مجددًا انتخاب و آن دروس را تكرار آند تا ميانگين آل خود را جبران نماید
  .قبلی در آارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين آل نمرات او محسوب می شود

چنانچه پس از , دروس تكراری را اخذ نماید و در امتحان آن دروس مردود شود ۶٧درصورتی آه دانشجو مطابق مفاد ماده  : ١تبصره 
قبولی قبلی او در آن درس مالك عمل است و , رسيده باشد ١٢ردی و تكراری ميانگين آل وی به , احتساب آليه نمرات قبولی

چنانچه دانشجوی مقاطع آاردانی و , نرسيده باشد ١٢ی آه ميانگين آل وی به در صورت. دانشجو می تواند فارغ التحصيل شود
دانشجو , آارشناسی ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج می شود و در صورتی آه دانشجوی مقطع آارشناسی پيوسته باشد

 ۶٧ی مجددًا آن درس را با رعایت مفاد ماده در آن درس مردود است و عليرغم این آه قبًال در آن درس نمره قبولی آسب نموده بایست
  .تكرار نماید

دانشجویی آه نتواند یا نخواهد از مقررات مذآور در این ماده استفاده آند یا عليرغم استفاده از آن نتواند آمبود ميانگين  : ٢تبصره 
وسته باشد از تحصيل محروم و اخراج می آل نمرات خود را جبران نماید درصورتی آه مقطع تحصيلی او آاردانی یا آارشناسی ناپي

  .و تبصره های آن اقدام می گردد ٣١شود و در صورتی آه در مقطع آارشناسی پيوسته باشد براساس ماده 

دانشجویی آه آليه واحدهای درسی یكی از مقاطع آاردانی وآارشناسی ناپيوسته و آارشناسی پيوسته را طبق برنامه  )۶٨ماده 
  .رات این آیين نامه باموفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دوره شناخته می شودمصوب و براساس مقر

تاریخ فراغت از تحصيل دانشجو روزی است آه آخرین نمره درسی وی توسط استاد به اداره آموزش دانشكه تحویل می  : ١تبصره 
  .شود

زمان خاصی را برای اعالم , هر دانشگاه در هر نيمسال  ضرورت دارد ٢۵و رعایت دقيق مفاد ماده  ١باتوجه به تبصره  : ٢تبصره 
  .فراغت از تحصيل دانشجویان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد

  .قيد آلمه شبانه در مدارك فراغت از تحصيل دانش آموختگان دوره های شبانه الزامی است : ٣تبصره 

بيست و ششمين جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی  تبصره در ٨١ماده و  ۶٩فصل و  ١٢این آیين نامه در  )۶٩ماده  
وارد دانشگاهها و موسسات آموزش  ١٣٨٣ - ٨۴مصوب گردید و برای آن دسته از دانشجویانی آه از سال تحصيلی  ٢٣/٣/٨٣مورخ 

های مغایر با آن برای این گروه بخشنامه ها و دستورالعمل , عالی می شوند الزم االجرا است و از این تاریخ به بعد تمام آیين نامه ها
  .از دانشجویان لغو می شود

   

 


