
 

 

 10 از 1 صفحه

 

  بسمه تعالي

   93و  91،92سال  هاي وروديشيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي پيوسته 

  5/9/1392خ مصوب شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان مور

  

  مقدمه

علـوم   وزارتاين شيوه نامه به منظور اجراي هر چه بهتر و هماهنگ آيـين نامـه آموزشـي دوره كارشناسـي پيوسـته      

كشـور بـراي اجـرا در     4و شيوه نامه اجرايي دانشگاه هـاي منطقـه    93الي  91ورودي هاي سال  تحقيقات و فناوري

  .تدوين شده استدانشگاه صنعتي اصفهان 

  هدف. 1ماده 

هدف از تدوين اين شيوه نامه، تنظيم امور آموزش دانشگاه براي تربيت نيروي انساني متعهد، متخصص و متناسب بـا  

ازهاي جامعه و ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها و استفاده بهينـه از ظرفيـت هـاي موجـود در     ني

  . جهت ارتقاي سطح كيفي آموزشي دانشجويان است

  ريفاتع. 2ماده 

  . وزارت علوم، تحقيقات و فناوري :وزارت. 2-1

ي يـك يـا چنـد دوره كـارداني، كارشناسـي      منظور كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عـالي مجـر   :موسسه. 2-2

  . ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مورد تاييد وزارت است

  . است موسسهمنظور شوراي آموزشي  :شوراي آموزشي. 2-3

كه به صورت روزانه، نوبت دوم، نيمه حضوري، طبق ضوابط مربوط است منظور دوره كارشناسي پيوسته  :دوره. 2-4

  . برگزار مي شود

شـهريه   منظور شيوه آموزشي است كه دانشجو با بهره گيري از قانون آموزش رايگان و يـا بـا پرداخـت    :وزانهر. 2-5

  .و به صورت حضوري در يكي از موسسه هاي آموزش عالي تحصيل مي كند) حسب مورد(

شهريه و به  منظور شيوه آموزشي است كه دانشجو بدون بهره مندي از آموزش رايگان و با پرداخت :نوبت دوم: 2-6

  .صورت حضوري، در دانشگاههاي دولتي تحصيل مي كند
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آموزشي است كه بخشي از فرايند يادگيري، با استفاده از رسانه هاي نوشتاري، صوتي : آموزش نيمه حضوري. 2-7

  . هاي رفع اشكال به صورت چهره به چهره برگزار مي شود تصويري و الكترونيكي انجام و تنها كالس –

آموزشي است كه براي ارتقاي سطح دانش فني، كارآيي و توانايي دانشجو در رشـته مربـوط    :زش مهارتيآمو. 2-8

  ...).مانند كارورزي، عمليات ميداني، كارآموزي، تمرين دبيري و (برگزار مي شود 

  ابانتخـ موسسه عضو هيئت علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است كه از سوي  :استاد راهنماي تحصيلي. 2-9

  .مي شود تا راهنماي دانشجويان در امور علمي، فرهنگي وتحصيلي باشد

 32ساعت، عملي يـا آزمايشـگاهي    16ر يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري امقد :واحد درسي. 2-10

طول يـك   ساعت، در 64ساعت، كارآموزي و كارورزي يا كار در حوزه كاربرد  48ساعت، كارگاهي يا عملياتي ميداني 

رشته هايي كـه داراي پـروژه هسـتند،    . نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه مصوب درسي ارائه مي شود

يك سال اين مدت نمي تواند بيش از . تعيين مي شود همدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن، از سوي استاد مربوط

  .تحصيلي باشد

شخيص گروه آموزشي، گذراندن آن براي رفع كمبود دانـش و يـا مهـارت    درسي است كه به ت :درس جبراني. 2-11

  . دانشجو، در آغاز يا طي دوره تحصيلي مربوط ضروري است

وس دانشگاهي است كه با محتوا و روش شناسي خـاص در  رمجموعه به هم پيوسته اي از د :رشته تحصيلي. 2-12

  . جرا گذاشته مي شودقالب برنامه هاي درسي در دوره هاي تحصيلي مختلف به ا

دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود و دانشجو با گذرانـدن   :دوره كارشناسي پيوسته. 2-13

) را نيز شـامل شـود   حسب رشته، طرح پژوهشي يا پايان نامه(واحد درسي و طبق برنامه درسي مصوب  140تا  130

رعايت سقف وكف ذكر شده تعداد واحد بـراي هـر رشـته، گـرايش      اضمن. به دريافت مدرك كارشناسي نائل مي شود

  .توسط گروه تعيين و پس از تصويب شوراي آموزشي دانشگاه عددي ثابت است

  .تخصصي در يك رشته تحصيلي استجهت گيري  :گرايش تحصيلي. 2-14

، مـواد آزمـوني   مجموعه رشته هاي مختلف تحصيلي است كه براي ورود بـه تحصـيل آنـان    :گروه آزمايشي. 2-15

  .مشترك برگزار مي شود
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كه بـا تاكيـد    بنيادي ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعداد عضو هيئت علمي است :گروه آموزشي. 2-16

  .ترويج و انتشار علم در يك حوزه تخصصي مي پردازد ،بر آموزش، به توليد

ثبـت  موسسـه  راساس ضوابط و مقررات جاري، در فرد پذيرفته شده اي است كه در مهلت مقرر و ب :دانشجو. 2-17

  .نام مي كند

كه يكي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برساند و برابر ضوابط معين،  فردي است: دانش آموخته. 2-18

  . گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كند

  ضوابط عمومي و اختصاصي ورود به دوره. 3ماده 

  .يط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات و مقررات مراجع ذي صالحداشتن شرا. 3-1 

  . احرز توانمندي علمي مطابق مقررات وزارت. 3-2

هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و به انتخاب موسسه يك دوره تابستاني است و هر نيمسـال   .4ماده 

هفتـه آمـوزش و يـك هفتـه      6ه تابسـتاني شـامل   راني و دوهفته آموزش و دو هفته امتحانات پاي 16تحصيلي شامل 

  . امتحانات پايان دوره است

  . در ارائه دروس دوره تابستان، دروس مهارتي اولويت دارند :تبصره

  . آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي است. 5ماده 

ريزي آموزش عـالي وزارت را بـراي   موظف است، برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي برنامه  انشگاهد. 6ماده 

برنامه هاي درسي بازنگري شده كه صنعتي اصفهان در دانشگاه . است، اجرا نمايدداشته دوره اي كه پذيرش دانشجو 

به تصويب شوراي دانشگاه رسيده است مالك عمل است و در رشته هاي كه بـازنگري نشـده اسـت همـان سرفصـل      

  .مصوب وزارت اجرا مي شود

واحد درسي انتخاب كند و حداكثر واحد  20و حداكثر  14انشجو در هر نيمسال تحصيلي مي تواند حداقل د. 7ماده 

  .واحد است 6مجاز انتخابي در دوره تابستاني

واحد  24باشد، در نيمسال تحصيلي بعد مي تواند حداكثر تا  17اگر معدل دانشجو در يك نيمسال حداقل  :1تبصره 

  .درسي را اخذ نمايد
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و مشـروطي  ) نباشـد  10كمتـر از  (در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو مي تواند صرف نظر از معدل كـل   :2ه تبصر

باشد ولي از نظر سـاير ضـوابط آموزشـي منعـي      10در صورتيكه معدل كل دانشجو زير . واحد اخذ نمايد 24قبلي تا 

  .تواند اخذ نمايدواحد مي  20براي ادامه تحصيل وي وجود نداشته باشد در ترم آخر حداكثر 

واحد درسي باقي مانده باشد، مي تواند واحـدهاي مـذكور را    8كه از تحصيل دانشجو حداكثر  يطيادر شر :3تبصره 

  . در دوره تابستاني انتخاب نمايد

به هـر دليلـي   ) به جز آخرين نيمسال تحصيلي(واحدهاي انتخابي دانشجو در ابتداي هر نيمسال تحصيلي  :4تبصره 

در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايـان نيمسـال، بنـا بـه     . واحد درسي باشد 14تر از نبايد كم

واحد درسي برسد، اين نيمسال بـه   14به كمتر از ، داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به تشخيص آموزش دانشگاه

، اما به منظور بررسي وضعيت مشروطي ودعنوان يك نيمسال تحصيلي كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي ش

يا ممتازي دانشجو، نمرات واحدهاي اين نيمسال با نمرات دروس نيمسال بعدي دانشجو در محاسبه معـدل نيمسـال   

نيمسال زيـر حـداقل   باشد  12در صورتيكه ميانگين جمع نمرات دو نيمسال زير . منظور خواهد شدزير حداقل واحد 

  . حسوب مي شودنيمسال مشروطي م يكواحد 

واحد كاهش يابد دانشجو مجـاز بـه    14كه در زمان حذف اضطراري تعداد واحد دانشجو به زير  در صورتي: 5تبصره 

  . حذف اضطراري نيست

بـا موافقـت گـروه    درس نظـري بـاقي داشـته باشـد،      يكدر صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها . 8ماده 

  . صورت معرفي به استاد بگذراند مي تواند آن درس را بهآموزشي 

 3بـا رعايـت تبصـره    (در صورتي كه درس معرفي به استاد منتهي به دوره تابستاني شود، سقف واحد نبايـد   :تبصره

  . واحد درسي تجاوز نمايد 8از ) 7ماده 

برنامـه درسـي   طبـق  (دروس ) تقدم و تاخر(ش نياز يه با رعايت پرچگونگي و ترتيب ارائه كليه دروس هر دو. 9ماده 

  .بر عهده شوراي آموزشي گروه است) مصوب

  .دروس معاف است) تقدم و تاخر(دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي، از رعايت مقررات مربوط به پيش نياز  :تبصره

نمره دروس جبراني در معـدل  . واحد مي باشد 10راني در دوره هاي كارشناسي حداكثر بتعداد واحدهاي ج .10ماده 

  .و كل محاسبه مي شود مسالين
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وتعداد واحد آن بايستي در سرفصل دروس رشته قيد شده باشد و گروه مجاز به  )11-2ماده ( دروس جبراني :تبصره

  . ارائه دروس جبراني خارج از سرفصل مصوب نيست

  . تحصيل دانشجو در هر زمان و فقط در يك دوره و يك رشته تحصيلي امكان پذير است .11ماده 

  . تحصيل همزمان دانشجويان برگزيده علمي تابع ضوابط مصوب وزارت است :تبصره

و اتخاذ تصميم درباره موارد حذف، اضافه و حذف اضـطراري دروس برعهـده شـوراي آموزشـي      يبرنامه ريز .12ماده 

  . دانشگاه است

در صـورتي  . ين نمايندحذف و جايگز درس مي توانند 4حداكثر  )حذف و اضافه(ترميمدانشجويان در زمان  :1تبصره 

د بالفاصله بعـد از حـذف و اضـافه انتخـاب واحـد      واحد شود باي 14حذف و اضافه زير  واحد دانشجو پس از كه تعداد

 غيبت قبل از حذف و اضـافه در دروسـي كـه   . است مجوز نمايدودرخآموزش دانشگاه دانشجو توسط گروه حذف يا از 

  . محسوب خواهد شد ويجزء سقف غيبت هاي مجاز  نمايد زمان حذف و اضافه اخذ مي دانشجو در

در زمان حذف اضطراري به شـرط آنكـه تعـداد    ) غير عملي و غير كارگاهي(دانشجو مجاز است يك درس  :2تبصره 

هفتـه قبـل از شـروع امتحانـات       2در محـدوده   زمان حذف اضطراري. حذف كند واحد كاهش نيابد 14واحد به زير 

  .پايان نيمسال است

با درخواست كتبي دانشجو و تاييد ) حذف ترم(در شرايط خاص، حذف كليه دروس يك نيمسال تحصيلي  :3ه تبصر

  دانشگاه تا قبل از شروع امتحانات امكان پذير استكميسيون موارد خاص 

  .موارد خاص دانشگاه بررسي مي شود كميسيونتمامي موارد حذف مجاز و پزشكي دروس در : 4تبصره 

  . سال است) پنج( 5ر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته حداكث .13ماده 

گروه آموزشي موظف است براي هدايت علمي و فرهنگي دانشجو از بدو ورود يكي از اعضاي هيئت علمي را  .14ماده 

   . اي تحصيلي تعيين و اعالم نمايدمبه عنوان استاد راهن

زم را در زمينه آيين نامه ها و مقررات آموزشي و فرهنگي ديـده  استاد راهنماي تحصيلي بايد آموزش هاي ال :تبصره

  .باشد

الزامـي  ) بجز دروس كارگاه و آزمايشـگاه (ترم دروس حضور دانشجو در تمام جلسات درس و امتحان پايان  .15ماده 

  .است
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موارد خـاص   كميسيونموافقت جلسات غيبت داشته باشد در صورت   16/3اگر دانشجو در درسي بيش از  :1تبصره 

نيمسـال   انشـجو دواحد آن نيمسال براي 14، آن درس حذف مي شود و در صورت كاهش تعداد واحد به زير دانشگاه

  .كامل محسوب خواهد شد

رسـيده  دانشـگاه   در صورتيكه غيبت دانشجو در امتحان پاياني به دليل بيماري و به تاييد پزشـك معتمـد   :2تبصره 

  . درس حذف مي شودوارد خاص دانشگاه، م كميسيونباشد در صورت موافقت 

 –ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس براساس حضور و فعاليت در كالس، انجام تكاليف آموزشي  .16ماده 

  . گيرد پژوهشي و نتايج امتحانات ميان نيمسال و پايان نيمسال انجام مي

  . مرجع ارزيابي دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است :1تبصره 

  . نظري، الزامي است سبرگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر در :2تبصره 

و ) 0 – 20(معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است كه به صورت عددي از صفر تا بيست  .17ماده 

  . باشد مييا بعضا بصورت كيفي 

دانشجويان را با در نظـر گـرفتن زمـان الزم بـراي      سدرس هر درس موظف است، گزارش نمره نهايي درم :1تبصره 

روز از تـاريخ برگـزاري امتحـان پايـان      10مـدت   فظرتا  ،به آموزش دانشكده اعالمرسيدگي به اعتراض دانشجويان 

  . ارسال گرددبه اداره آموزش دانشگاه  ،سنيمسال آن در

تمرين دبيري، كارآموزي، كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامـه  نمرات دروس  :2تبصره 

درسي مصوب توام با تكليف پژوهشي ارائه مي شود، در صورتي كه به تشخيص مدرس و تاييد گروه آموزشي مربـوط،  

بايد حـداكثر ظـرف مـدت     تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي شود، نمره ناتمام

اين زمان شامل زمان الزم براي رسـيدگي  . نمره قطعي تبديل شودبه روز از تاريخ پايان امتحانات، ) 45(چهل و پنج 

روز پس از پايان امتحانات نمـرات ايـن دروس    35نيز مي باشد بنابراين مدرس درس بايستي حداكثر تا به اعتراضات 

  . ا تاييد نهايي نمايدرا اعالم و تا ده روز بعد آن ر

  . نمره درس پس از قطعي شدن، غير قابل تغيير است :3تبصره 

درس، حداقل تا دو نيمسال تحصـيلي   همدرس موظف است، برگه هاي امتحاني هر درس را به عنوان سابق :4تبصره 

  . بعد نگهداري نمايد



 

 

 10 از 7 صفحه

 

 12در هر نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از  است و معدل نمرات دانشجو 10حداقل نمره قبولي در هر درس  .18ماده 

  . باشد

دانشجويي كه در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در نيمسال هاي بعدي آن درس ها را  :1تبصره 

در معـدل   در كارنامه دانشجو بصورت مازاد مـي گـردد كـه   آن دروس ردي نمره كمترين بگذراند،  14با حداقل نمره 

  . اسبه نخواهد شدنيمسال و كل مح

مسـتثنا   18مـاده   1مربوط به حكم كميته انضباطي براي تقلب دانشجو، از شمول تبصره » 0.25«  نمرات :2تبصره 

  . است

باشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقـي   12چنانچه معدل نمرات هر نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از  .19ماده 

درسـي   دواح 14حق انتخاب بيش از ) جز در آخرين نيمسال تحصيلي(د دانشجوي مشروط، در نيمسال بع. مي شود

  . را ندارد

واحد بايد  12واحد در نيمسال بعد براي دانشجوي مشروطي امكانپذير نباشد حداقل  14در صورتي كه اخذ  :تبصره

  . اخذ نمايد و آن نيمسال در صورت مشروطي ترم كامل محسوب خواهد شد

نيمسال اعم از متوالي يا متناوب اسـت،   3هاي مشروطي مجاز در دوره كارشناسي پيوسته  حداكثر نيمسال .20ماده 

يا باالتر باشد، در سقف سنوات مجاز مي تواند تا زمـاني كـه در نيمسـال هـاي      12دانشجو كل در مواردي كه معدل 

  . بعدي مشروط نشود به تحصيل ادامه دهد در غير اين صورت از تحصيل محروم مي شود

دانشجو مي تواند در دوره كارشناسـي پيوسـته دو نيمسـال از مرخصـي تحصـيلي بـا احتسـاب در سـنوات          .21ده ما

  . ارائه نمايد دانشگاه دانشجو موظف است درخواست مرخصي خود را قبل از شروع نيمسال به آموزش. استفاده نمايد

جـاز تحصـيل دانشـجو، نسـبت بـه صـدور       مي تواند با رعايت سقف مدت مموارد خاص دانشگاه  كميسيون :1تبصره 

  . مرخصي تحصيلي تا حداكثر دو نيمسال تصميم بگيرد

حداكثر مدت مجاز مرخصي زايمان دانشجو دو نيمسال تحصـيلي و بـدون احتسـاب در سـنوات تحصـيلي       :2تبصره 

  . است

سـيون مـوارد   يكمموافقـت  مدت مجاز مرخصي پزشكي دانشجو، در صورت تاييد پزشك معتمد دانشگاه و  :3تبصره 

  . ، دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي استخاص دانشگاه



 

 

 10 از 8 صفحه

 

در  ودانشجويان شهريه پرداز در صورت مرخصي با احتساب يا بدون احتساب بايد شـهريه ثابـت نيمسـال     :4تبصره 

  . ندبه دانشگاه بپردازصورت حذف ترم عالوه بر شهريه ثابت مي بايست شهريه متغير را نيز 

دانشجويان مشمول تحصيل رايگان، در صورت عدم كسب نمره قبولي در هر درس يا حذف درس، در زمان  .22ماده 

براي انتخاب مجدد آن درس، موظف به ) 15ماده هاي حذف اضطراري، حذف پزشكي يا به داليل مندرج در تبصره (

  .پرداخت شهريه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هستند

، انصـراف از تحصـيل   )بدون كسب موافقت آموزش دانشگاه(م ثبت نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلي عد .23ماده 

  .محسوب مي شود

كميسـيون مـوارد خـاص     تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل بر عهـده  :تبصره

   . دانشگاه است

بـه اداره  بصـورت كتبـي   د، بايد درخواست انصراف خود را دانشجويي كه قصد انصراف از تحصيل داشته باش .24ماده 

اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار تا شروع نيمسال بعدي تقاضاي انصراف خـود  . آموزش دانشگاه تسليم نمايد

  .را پس بگيرد، در غير اين صورت، پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف وي از تحصيل صادر مي شود

  . تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل منوط به نداشتن مشكل نظام وظيفه استبازگشت به  :تبصره

داشـتن  كسب شرايط مندرج در دسـتورالعمل داخلـي دانشـگاه و يـا     دانشجوي دوره كارشناسي پيوسته با  .25ماده 

ك گـروه  در آن گروه آزمايشي يـا در يـ  ديگر شرايط زير مي تواند از يك رشته يا گرايش به رشته يا گرايش تحصيلي 

  : ن دانشگاه تغيير رشته يا گرايش دهداآزمايشي ديگر و در هم

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

در (كمتر نبودن نمره اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري از نمره كشوري آن رشته يا گرايش در همان دانشـگاه  ) ب

  ) سال پذيرش

  ل دانشجو در سنوات مجاز باقيمانده امكان ادامه تحصي) ج

  موافقت گروه آموزشي، دانشكده و تاييد آموزش دانشگاه) د

مي تواند با رعايـت شـرايط   ) تيرماه(و در پايان نيمسال دومدانشجو در هر دوره تحصيلي فقط براي يك بار  :1تبصره 

  . فوق، تغيير رشته يا گرايش دهد



 

 

 10 از 9 صفحه

 

  . واحد و دريافت كارنامه محرمانه سازمان سنجش الزم است 24داقل ح دنانربراي تقاضاي تغيير رشته گذ :2تبصره 

ه اين صورت رشته را در كارنامه محرمانه خود نياورده اند ب شرايط تغيير رشته براي دانشجوياني كه كد :3تبصره 

رشته و تنها در  هر سال و براي يك) تيرماه(تقاضاي تغيير رشته فقط براي يكبار در پايان نيمسال دوم است كه 

كه به اين دانشگاه  همان گروه آموزشي كه دانشجو در آن پذيرفته شده قابل اقدام مي باشد و شامل حال دانشجوياني

درصد از دانشجويان ورودي هر رشته در صورت احراز شرايط مي توانند از اين  3حداكثر . منتقل شده اند نمي گردد

از اين  را هاي هر رشته درصد از ورودي 10نيز مي تواند حداكثر معادل  امكان استفاده نموده و دانشكده مقصد

واحد غير  24معدل كل نيمسال اول و دوم دانشجوي متقاضي با حداقل مي بايست ضمنا . طريق دانشجو بپذيرد

صورت  باشد كه در اينباالتر  هاي خود در رشته مورد تقاضا در دانشكده مقصد هم ورودي "1+ميانگين "عمومي از 

معدل كل اين دو نيمسال با مي بايست صورت ميهمان در دانشكده مقصد بگذراند و نيز به ديگر بايستي دو نيمسال 

هاي خود در رشته مورد  هم ورودي "1+ميانگين "در دروس رشته مورد تقاضا از نيز واحد غير عمومي  28حداقل 

 .  باشد االتربتقاضا در دانشكده مقصد 

رشته در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع است، اما تغيير گرايش با داشـتن شـرايط و ضـوابط ذكـر      تغيير .26ماده 

  . امكان پذير است 25شده درماده 

ي سـ ميهماني و انتقال دانشجو مطابق آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كـارداني و كارشنا  .27ماده 

و  10/7/89و مـورخ  / 18503ابالغيـه شـماره   (ي و غيردولتي مصوب وزارت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولت

  . ميسر مي باشد) الحاقات و اصالحات بعدي آن

انتقال توام با تغيير رشته يا گرايش مشروط به احراز همزمـان شـرايط تغييـر رشـته يـا گـرايش و انتقـال         .28ماده 

  . مقصد تنها براي يك بار امكان پذير استو با توافق موسسات مبدا و ) 27و  26، 25موضوع مواد (

شي رشته جديد بررسي و معـادل  زدروسي كه دانشجو در رشته يا گرايش قبلي گذرانده است، در گروه آمو. 29ماده 

سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي، با دروس رشته ياگرايش جديد، 

در ايـن  . نباشـد  12داشته باشد و نمره هر يـك از آن دروس كمتـر از   ) رنامه درسي مصوبطبق ب(اشتراك محتوايي 

رنامـه دانشـجو ثبـت و    صورت، فقط دروس پذيرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل كل و معدل نيمسـال در كا 

   .ثبت خواهد شدمازاد با وضعيت  ) 18ماده  2بجز دروس مربوط به تبصره (باقي مي ماند و دروس نپذيرفته 



 

 

 10 از 10 صفحه

 

  . نيمسال باشد 3تعداد نيمسال هاي مشروطي دانشجو در رشته هاي اول و دوم مجموعا نبايد بيش از : تبصره

تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو، روزي است كه آخرين نمره قطعي درس دانشجو در آموزش دانشگاه ثبـت   .30ماده 

   .ه و مطابق تاريخ هاي مصوب دانشگاه مي باشدشد

مـورد مـدرك   حسـب  گذرانده باشـد   12به دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي دوره را با ميانگين حداقل  .31ده ما

  . تحصيلي كارداني يا كارشناسي پيوسته ارائه مي شود

برسـاند، تنهـا يـك     12ي در طول مدت مجاز تحصيل نتواند معدل كـل خـود را بـه    يدر صورتي كه دانشجو :تبصره

   12كمتـر از  بـا نمـره قبـولي و     كـه ي واحد از دروس 20داده مي شود تا با اخذ مجدد حداكثر نيمسال به وي فرصت 

برساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند،  12با پرداخت شهريه، ميانگين كل دروس خود را به حداقل مي باشد 

در اخذ شده و اخذ مجـدد  دروس  براي اينگونه دانشجويان هر دو نمره. در غير اين صورت از تحصيل محروم مي شود

  .كارنامه مي ماند

در صورتي كه تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجوي منصرف يا محـروم از تحصـيل در دوره كارشناسـي     .32ماده 

يا باالتر باشد، مي تواند مدرك كـارداني   12پيوسته، برابر يا بيشتر از واحدهاي مورد نياز دوره كارداني با معدل نمره 

از  ممحـرو  در غير اين صورت، به دانشجوي مذكور و همچنين به دانشجوي منصـرف يـا  . مان رشته دريافت كنددر ه

  . معدل كل داده خواهد شد نمرات و تعداد واحدهاي گذرانده شده با درج، فقط يك گواهي مبني بر تحصيل

سته بيش از واحدهاي مورد نيـاز  در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل دوره كارشناسي پيو :1تبصره 

موسسه مي توانـد دروسـي را كـه    . براي دوره كارداني را گذرانده باشد مي تواند با مدرك كارداني فارغ التحصيل شود

  .  ك كارداني قرار دهدرده است مالك سنجش مدنيا باالتر گذرا 12دانشجو با نمره 

رف نظر از وجود دوره كارداني مصـوب در آن رشـته يـا    صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و ص :2تبصره 

  . مجري بودن دانشگاه انجام مي گيرد

 39ده و امـ  33در دانشگاه صنعتي اصـفهان  شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي پيوسته  .33ماده 

ق اصـالحيه شـوراي آموزشـي    بتصويب رسيد و طبـ  در شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه 5/9/92در تاريخ تبصره 

  . مي باشد الزم االجر 1393الي  1391سال دانشجويان ورودي براي  6/5/94دانشگاه مورخ 


