
 آارداني و آارشناسي 
 فصل اول

 شرايط ورود و نام نويسي
 شرايط ورود

اعم از دوره هاي روزانه و  آارشناسي پيوسته و آارشناسي ناپيوسته، شرايط ورود به دوره هاي آارداني،) ١ماده 
 :شبانه به شرح زير است

 . پذيرفته شدن در آزمون ورودي-١-١
 .اساس ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي برخورداري از سالمت تن و روان بر -١-٢
 مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري آشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر -١-٣

 .مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي
از داخل ) نظام جديد( دانشگاهي و يا گواهينامه دوره پيش) نظام قديم( داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه -١-٤

يا برابر آن براي ) با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه(مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش  يا خارج از آشور، 
و يا داشتن گواهينامه دوره آارداني براي ورود ) مطابق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي(آموزشهاي حوزوي 

تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و   آه حسب مورد به تاييد وزارت علوم،به دوره آارشناسي ناپيوسته
 .آموزش پزشكي رسيده باشد

 سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي آه از -١-٥
 .شود طريق مراجع ذيربط صادر مي

توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش آشور چنانچه دانشجو با : ١تبصره 
بر اساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه  از سالمت جسمي و رواني الزم براي رشته پذيرفته شده برخوردار نباشد،

 .اجازه تحصيل در رشته اعالم شده را ندارد
يم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نام و حداآثر تا ارائه تاييديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قد: ٢تبصره 

پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي 
 .حداآثر تا يك سال بعد از ثبت نام اوليه الزامي است

 .ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نمي آند دانش آموختگان را از انجام  پرداخت شهريه،: ٣تبصره 
در مورد دانشجويان شبانه به هنگام نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي، پرداخت شهريه به دو صورت : ٤تبصره 

 .برابر ضوابط مربوط، عالوه بر رعايت ساير شرايط الزامي است ثابت و متغير،
 و به دليل مشكالت دانشگاه به دوره شبانه معرفي گردد چنانچه دانشجوي دوره روزانه بدون اراده شخصي: ٥تبصره 

 .از پرداخت هر گونه شهريه اعم از ثابت و متغير معاف خواهد بود
 نام نويسي

موظفند در مهلت هايي آه توسط سازمان سنجش آموزش آشور يا دانشگاه  پذيرفته شدگان آزمون ورودي،) ٢ماده 
عدم مراجعه براي نام نويسي در . احد به دانشگاه ذيربط مراجعه نمايندشود براي نام نويسي و انتخاب و اعالم مي

 .نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعالم نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد
براي ادامه تحصيل و  دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني آه دانشگاه اعالم مي آند،) ٣ماده 

 عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطالع  اره آموزش مراجعه آند،انتخاب واحد به اد
 .وعذرموجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد

در موارد استثنائي آه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد داليل آن را حداآثر يك ماه قبل از : ١تبصره 
سال بصورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد، در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي پايان همان نيم

 آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر  آموزشي دانشگاه،
 .شود مي

 دريافت نمايد موظف است به چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دانشجويي آه ترك تحصيل نموده،: ٢تبصره 
 .آليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد

دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش ) ٤ماده 
به تشخيص  ت تخلف،در صور. روزانه و شبانه را نخواهد داشت در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غيردولتي،

آميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي محروم و 
شود و دانشجو در اين حال موظــف است آليه هزينه هاي مربوط به رشته  سوابق تحصيلي وي باطل اعالم مي

 .گاه ذيربط بپردازدحذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانش
از شمول اين ماده مستثني و تابع آئين نامه و ضوابط مربوط به ) استعدادهاي درخشان (دانشجويان ممتاز  :تبصره

 .خود مي باشند
 فصل دوم

 نظام آموزشي
 واحد درسي



 .آموزش در تمام دانشگاه هاي آشور مبتني بر نظام واحدي است) ٥ماده 
شود وقبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك  با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده ميارزش هر درس  در نظام واحدي،

 .درس، به همان درس محدود است
 ساعت، عملي يا آزمايشگاهي ١٧مقدار يا ميزان درسي است آه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري  هر واحد درسي،

 در طول يك نيمسال تحصيلي يا   ساعت،٥١ عرصه آارگاهي و آارآموزي يا عمليات ميداني و آارآموزي در  ساعت،٣٤
در مورد رشته هائي آه داراي پروژه . شود دوره تابستاني، طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي

 .شود هستند مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين مي
 سال تحصيلي

حصيلي مرآب از دو نيمسال و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني هر سال ت) ٦ماده 
 هفته آموزش با رعايت مفاد ٦هفته و هر دوره تابستاني شامل١٧مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل . است
 . است٥ماده

 .شود موزش محسوب نميطول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آ:١تبصره 
هفته، ١٧در موارد استثنائي و ضروري، شامل وقوع بالياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد مربوط در طول :٢تبصره 

بيماري استاد و مواردي از اين قبيل، پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه، ميتوان درس يا 
 هفته جهت آليه دانشجوياني آه آن درس يا درسها را اخذ آرده اند تدريس ١٧درسهائي را در مدتي آوتاه تر از 

 اين آيين نامه آمتر نشود و شرآت در ٥نمود، مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده
 .آليه آالسها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است

 درسيحدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه 
تمام دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ) ٧ماده 

 .ريزي را اجرا نمايند
ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، روش تدريس و جابجا : تبصره

 درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي آردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك
 .است

 دروس اختياري
دانشگاههاي داراي هيات مميزه مي توانند با توجه به برنامه آموزشي در هر رشته وبه تشخيص گروه ) ٨ماده 

مشروط  انشجويان ارائه دهند،مربوط تعدادي از دروس اصلي مرتبط با رشته را تعيين و به عنوان دروس اختياري به د
 .بر آنكه تعداد واحدها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز دراين آيين نامه تجاوز نكند

 ساعات حل تمرين
دانشگاهها مي توانند در صورت لزوم به تشخيص گروه آموزشي و تائيد دانشكده و دانشـگاه، در هــر رشته ) ٩ماده 

 ساعت به عنوان حل ١٠اعت و در دوره هاي آارداني و آارشناسي ناپيوسته تا  س٢٠از دوره هاي آارشناسي تا 
 .شود اين افزايش ساعت موجب افزايش واحد هر درس نمي. در طول دوره بيفزايند تمرين به ساعات تدريس رشته،

 فصل سوم
 واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

 تعداد واحدها
ذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي گروه پزشكي، برابر سرفصل برنامه تعداد واحدهاي درسي الزم براي گ) ١٠ماده 

 :هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به شرح زير است
  واحد٦٨ تا ٦٤: دوره آارداني

  واحد١٣٠: دوره آارشناسي پيوسته
  واحد٦٥: دوره آارشناسي ناپيوسته

 واحد درسي و دانشجوي دوره ٢٠ و حداآثر تا ١٢ تحصيلي حداقل هردانشجوي دوره روزانه در هر نيمسال) ١١ماده 
 . واحد را بايد انتخاب آند١٨ و حداآثر ١٠شبانه حداقل 
 فصل چهارم
 حضور و غياب

 حضور در جلسات درس
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس ) ١٥ماده 

 عملي و آزمايشگاهي از دو هفدهم و آارآموزي و آارآموزي در عرصه از يك دهم مجموع  ،نظري چهار هفدهم
 .شود ساعات آن درس نبايد تجاوز آند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي

مدارك ، در صورتي مجاز خواهد بود آه با ارائه ١٥غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده : ١تبصره 
بر عهده ) موجه يا غير موجه (نحوه برخورد با غيبت دانشجو . مستند و تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود

 .استاد و با تاييد دانشكده خواهد بود



 باشد ولي غيبت او با ١٥در صورتي آه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده : ٢تبصره 
در اين حال رعايت حداقل . شود  دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف ميتشخيص شوراي آموزشي

ولي نيمسال مذآور به عنوان .  واحد براي دوره شبانه در هر نيمسال الزامي نيست١٠ واحد براي دوره روزانه و ١٢
 .شود يك نيمسال آامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي

 غيبت در امتحان
 غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در غيبت) ١٦ماده 

تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان برعهده شوراي . امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد
 .آموزشي دانشگاه است

تواند با نظر استاد   باشد مي١٧يلي حداقل در صورتي آه ميانگين آل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحص: ١تبصره 
 . واحد درسي انتخاب آند٢٤ در نيمسال بعد حداآثر تا  راهنما و موافقت دانشكده،

 . واحد درسي را انتخاب آند٢٠دانشجوي دوره شبانه آه داراي اين شرايط باشد ميتواند حداآثر تا 
 ١٠ واحد در دوره روزانه و ١٢ رعايت شرط انتخاب حداقل در نيمسال قبل از آارآموزي در عرصه دانشجو از: ٢تبصره 

 .واحد در دوره شبانه معاف است
 . واحد درسي است٦تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداآثر : ٣تبصره 

 .اخذ واحد درسي همراه با آارآموزي در عرصه مجاز نمي باشد) ١٢ماده 
 آموزشي دانشگاه اخذ حداآثر يك درس عمومي همراه با آارآموزي در در صورت ضرورت و به تاييد شوراي: ١تبصره 

 آن درس را  همچنين در صورتي آه دانشجو تنها يك درس تئوري باقيمانده داشته باشد و قبًال. عرصه امكان پذير است
 آسب نكرده اخذ نموده و در آالسهاي مربوط حضور داشته و ليكن در امتحان آن درس شرآت نكرده و يا نمره قبولي

تواند آن درس را همراه با آارآموزي در عرصه اخذ و امتحان آن را در  باشد، با نظر دانشگاه و تاييد استاد مربوط مي
 .طول ترم از طريق معرفي به استاد بگذراند

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

 واحد درسي و ٢٤در مواردي آه در نيمسال قبل از آارآموزي در عرصه دانشجوي دوره روزانه حداآثر : ٣تبصره 
در صورتي آه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد   واحد درسي باقي داشته باشد،٢٠دانشجوي دوره شبانه حداآثر 

 .تواند آليه آن واحدها را در آن نيمسال انتخاب نمايد كده ميبا نظر دانش
 دروس پيش نياز دانشگاهي

آارشناسي پيوسته  آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در دوره هاي آارداني،) ١٣ماده 
در يك يا چند  مون ورودي،و آارشناسي ناپيوسته همه رشته هاي تحصيلي آه نمره خام مواد امتحاني آنها در آز

موظفند حسب نياز  درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني آمتر باشد،
دروسي را آه آن دانشگاه تعيين مي آند به عنوان دروس پيش نياز دانشگاهي عالوه بر دروس مندرج در  رشته،

 .راننددر اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذ برنامه مصوب،
 ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي بر عهده   تعداد واحد، تعيين نوع درس،: ١تبصره 

 .شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس پيشنهاد گروه هاي آموزشي است
 مشتمل بر نمره   شدگان،آارنامه پذيرفته پس از اعالم نتايج آزمون ورودي، سازمان سنجش آموزش آشور،:٢تبصره 

 .خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاه هاي ذيربط قرار مي دهد
ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها، در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در : ٣تبصره 

روطي و ميانگين آل نمرات دانشجو، مانند دروس آارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مش
 .دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است

 واحد از دروس پيش نياز دانشگاهي را گذرانده ٨به حداآثر طول دوره تحصيل دانشجوياني آه حداقل : ٤تبصره 
 .شود باشند، حداآثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي

 طول دوره
 سال و در دوره ٣ آارشناسي ناپيوسته روزانه،  جاز تحصيل در دوره هاي آارداني وحداآثر مدت م) ١٤ماده 

در صورتي آه دانشجو .  سال است٧ سال و ٥/٣هاي شبانه به ترتيب   سال و در دوره٦آارشناسي پيوسته روزانه، 
 .شود  اخراج مينتواند واحدهاي دوره را در حداآثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط

 فصل پنجم
 حذف و اضافه

فقط در مهلتي آمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي  تواند در هر نيمسال تحصيلي، دانشجو مي) ١٧ماده 
حداآثر دو درس ديگر اخذ نمايد يا دو درس اخذ شده خود را حذف يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا 

 .آنكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر تجاوز نكندنمايد، مشروط بر 



غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه و يا به هر دليلي ديگر مجاز نيست و در : ١تبصره 
محاسبه و مفاد ماده مذآور اجرا ) ١٥ميزان تعيين شده در ماده  (صورت پيش آمد، جزو حداآثر غيبت مجاز دانشجو 

 .اهد شدخو
 .حذف و اضافه در دوره تابستاني امكان پذير نيست: ٢تبصره 

 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يكي از درسهاي ٥تواند تا  در صورت اضطرار، دانشجو مي) ١٨ماده 
از مشروط بر آنكه اوًال غيبت دانشجو در آن درس بيش  نظري خود را با تاييد گروه آموزشي مربوط حذف آند،

 ١٠ واحد در دوره روزانه و ١٢تعداد واحدهاي باقيمانده وي از  چهارهفدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيًا، 
 .واحد در دوره شبانه آمتر نشود

حداآثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها در  حذف آليه درس هاي اخذ شده در يك نيمسال،) ١٩ماده 
ه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال صورتي مجاز است آ

محاسبه يا عدم محاسبه اين . در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد. نباشد
 .مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است

رس هاي اخذ شده در دوره تابستاني حداآثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تاييد شوراي حذف آليه د: تبصره
 .آموزشي دانشگاه امكان پذير است

 فصل ششم
 ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

 معيارهاي ارزيابي
اليتهاي آموزشي انجام فع ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در آالس،) ٢٠ماده 

و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس 
 .است
 .برگزاري امتحان آتبي پايان نيمسال براي هر درس نظري الزامي است: تبصره
زي در عرصه با توجه به موارد زير انجام ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در واحدهاي آارآموزي و آارآمو) ٢١ماده 
 :شود مي
 رعايت اخالق اسالمي و حرفه اي و حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران و مراجعين و آارآنان -٢١-١

 .واحد مربوط
 . حضور مرتب و تما م وقت-٢١-٢
 . دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط-٢١-٣
 . افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از واحدهاي آارآموزي و آارآموزي در عرصه-٢١-٤
 . شرآت در امتحانات پاياني واحدها و آسب نمره الزم-٢١-٥

 به صورت نمره تعيين ٢١ و ٢٠نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، بر اساس مفاد مندرج در ماده ) ٢٢ماده 
 .رس به صورت عددي بين صفر تا بيست مشخص مي گرددشودو نمرات دانشجو در هر د مي

.  مي باشد١٢ و آارآموزي و آارآموزي در عرصه ١٠حداقل نمره قبولي در هر درس نظري و آزمايشگاهي ) ٢٣ماده 
با اين حال نمرات . ملزم به تكرار آن است دانشجويي آه در هر يك از دروس اجباري مردود شود، در اولين فرصت،

اعم از قبولي و ردي در آارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين آل منظور آليه دروس 
 .شود مي

تواند از جدول دروس اختياري در  اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شود، به جاي آن درس مي: ١تبصره 
 دروس اعم از قبولي و ردي در آارنامه دانشجو ثبت و برنامه مصوب درس ديگري را انتخاب آند با اين حال نمرات آليه
 .شود در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين آل منظور مي

 عملي آه يك درس محسوب –هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري :  ٢تبصره 
در صورتي آه معدل دو قسمت .  هر آدام است معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب مي شوند،

 رسيده باشد هر دو قسمت بايد ١٠ آمتر باشد، هر چند معدل به ٨ نرسد و يا يكي از آنها از ١٠نظري وعملي به 
 مجددًا تكرار شود

ئه د رموارد استثنايي نمره آارآموزي در عرصه و دروسي آه در برنامه آموزشي مصوب، توام با پروژه ارا) ٢٤ماده 
مي شوند در صورتي آه به تشخيص استاد و تاييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي 

بديهي . نمره ناتمام بايد حداآثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد. مسير نباشد، ناتمام تلقي مي گردد
 .و واحد را اخذ نموده استاست ثبت نمره ناتمام در نيمسال خواهد بود آه دانشج

 اعالم نمرات
 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به ١٠استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداآثر ظرف ) ٢٥ماده 

 .اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد
ز اعالم نتايج اعتراضات خود را آتبًا به  روز پس ا٣تواند حداآثر تا  دانشجو مي پس از اعالم نمره توسط آموزش،: تبصره

 .آموزش دانشكده اعالم آند تا رسيدگي الزم صورت پذيرد



اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداآثر تا دو ) ٢٦ماده 
اضات دانشجويان و رفع اشتباهات هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتر

 .به آموزش آل دانشگاه تسليم نمايد احتمالي،
 .نمره پس از اعالم به آموزش آل دانشگاه غير قابل تغيير است: تبصره

 ميانگين نمرات
ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين آل نمرات او تا پايان آن  در پايان هر نيمسال تحصيلي،) ٢٧ماده 

 .شود ميانگين آل نمرات دانشجو محاسبه و در آارنامه وي ثبت مي مسال محاسبه و در پايان دوره تحصيلي نيز،ني
شود و مجموع حاصل   براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي :١تبصره 

 .شود  مردودي دريافت داشته است تقسيم ميضربها بر تعداد آل واحدهايي آه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا
نمرات دروسي آه دانشجو در دوره . شود به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي دوره تابستاني،: ٢تبصره 

 .شود تنها در محاسبه ميانگين آل دانشجو محسوب مي تابستاني مي گذراند،
 نام نويسي مشروط

 باشد در غير اين صورت، نام نويسي ١٢ل تحصيلي نبايد آمتر از ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسا) ٢٨ماده 
 .دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود

 واحد و براي دوره ١٢در مواردي آه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه براي دوره روزانه آمتر از : ١تبصره 
 تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد و ليكن در صورت آسر آن نيمسال جزو سنوات  واحد باشد،١٠شبانه آمتر از 

در مواردي آه به علت مشكالت دانشجو، در دوره روزانه . ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد
 واحد باشد،آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو ١٠ واحد و در دوره شبانه آمتر از ١٢تعداد واحدها آمتر از 

 .در صورت آسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شدمحسوب و 
هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن را هر بار به وي و اولياء او آتبًا اطالع دهد و يك نسخه از آن : ٢تبصره 

ر بي اطالعي دانشجو با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظها. را در پرونده دانشجو ضبط نمايد
 .مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود از اين امر،

دانشجويي آه به صورت مشروط نام نويسي مي آند حتي در نيمسال قبل از آارآموزي در عرصه حق ) ٢٩ماده 
 . واحد درسي در دوره شبانه را ندارد١٢ واحد درسي در دوره روزانه و بيش از ١٤انتخاب بيش از 

 در نيمسال قبل از آارآموزي در عرصه با توجه به تعداد واحد باقي مانده و سوابق  موارد استثنائي،در : تبصره
 به عهده شوراي آموزشي دانشگاه ٢٩تحصيلي دانشجو، ارائه واحد بيشتر از حد مقرر به دانشجوي مشمول ماده 

 .احد درسي در دوره شبانه نبايد باشد و١٨ واحد درسي در دوره روزانه و ٢٠در هر صورت اين تعداد بيش از . است
 اخراج دانشجوي مشروط

در صورتي آه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي آارداني، آارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال ) ٣٠ماده 
 ١٢آمتر از   نيمسال متناوب،٤اعم از متوالي يا متناوب و آارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا  تحصيلي،

 .شود از ادامه تحصيل محروم مي در هر مرحله اي از دوره آه باشد، باشد،
دانشجويي آه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل در دوره آارشناسي پيوسته محروم ) ٣١ماده 
تواند پس از تطبيق واحدها مطابق  شود و يا دانشجويي آه تمايل به ادامة تحصيل در آن مقطع را ندارد، مي مي

قوانين و مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي آمبود در مقطع پايين تر و با رعايت ساير ضوابط مربوط، در دورة آارداني 
 رشته تحصيلي خود فارغ التحصيل شود

تواند پس از اخذ پذيرش  در صورتي آه مقطع پايين تر رشته دانشجو در آن دانشگاه داير نباشد دانشجو مي: ١تبصره 
مدرك . ديگري آه مقطع آارداني رشته مربوط در آن داير است ادامه تحصيل داده و فارغ التحصيل شوداز دانشگاه 

 .شود تحصيلي دانشجو توسط دانشگاه مقصد صادر مي
برنامه مصوب و داير نداشتــه باشد، دانشجــو  در صورتي آه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر،: ٢تبصره 
در مقطع پايين  به يكي از رشته هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود، وه آموزشي مربوط،تواند بـا نظر گـر مي
تغيير رشته دهد وپس از تطبيق واحدها با برنامه رشته جديد مطابق مقررات  در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر، تر،

بديهي است آه تطبيق واحدها . ودمربوط و گذراندن واحدهاي آمبود، در مقطع آارداني رشته جديد فارغ التحصيل ش
حداآثر فرصت مجاز جهت اخذ پذيرش از . و تعيين دروس آمبود، برعهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است

 .دانشگاه ديگر يك نيمسال مي باشد
  در صورت انجام يا لغو شود، دانشجويي آه به دليل مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم مي) ٣٢ماده 

 در آزمون  تواند براي تحصيل مجدد به غير از رشته قبلي خود،  مي تعهداتي آه در دوران تحصيل سپرده است،
دانشگاه پذيرنده . سراسري شرآت آند و در صورت قبولي در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصيل دهد

 واحدهايي را آه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با تواند، مي
 .شته جديد تطبيق داده طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيردبرنامه ر

 فصل هفتم
 مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل



 مرخصي تحصيلي
تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي، در هر يك از دوره هاي آارداني و آارشناسي  دانشجو مي) ٣٣ماده 

 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي ٢ر دوره آارشناسي پيوسته براي  نيمسال و د١ناپيوسته حداآثر براي 
 .تحصيلي استفاده آند

 نيمسال و ٢دانشجويان دوره شبانه مي توانند در هر يك از دوره هاي آارداني و آارشناسي ناپيوسته حداآثر براي 
 .مرخصي تحصيلي استفاده آنند نيمسال متوالي يا متناوب، از ٣در دوره هاي آارشناسي پيوسته حداآثر براي 

 .با شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي،: ١تبصره 
 .شود مدت مرخصي تحصيلي جزو حداآثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي: ٢تبصره 
داقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر ح تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت آتبي،) ٣٤ماده 

 .توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد نيمسال،
تصميم گيري بعهده شوراي آموزشي  چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود،: ١تبصره 

 .دانشگاه است
دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از آسب نظر از : ٢تبصره 

 .موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را آتبًا به وي ابالغ نمايد
 .عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي باشد: ٣تبصره 

ايت ساير ضوابط مي توانند با رع دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل در آليه رشته هاي علوم پزشكي،) ٣٥ماده 
 .بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان،

دانشجوياني آه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تائيد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه ) ٣٦ماده 
 .در سنوات استفاده نمايندرسيده باشد مي توانند از حداآثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب 

 مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر آارآنان دولت
دانشجويي آه به عنوان همسر يكي از آارآنان دولت يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه به عنوان همراه ) ٣٧ماده 

تاييد شوراي آموزشي تواند با ارائه حكم ماموريت همسر و به تشخيص و شود مي به خارج از آشور اعزام مي
 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون ٤دانشگاه عالوه بر استفاده از ميزان مرخصي مجاز در طول دوره تحصيل تا 

 .احتساب در سنوات بهره مند گردد
 انصراف از تحصيل

 به اداره دانشجويي آه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصًا) ٣٨ماده 
اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداآثر تا يك ماه قبل از پايان . آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد

پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر . همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد
 .داردشود و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ن مي

دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به آليه  :تبصره
 .تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد

 فصل هشتم
 انتقال و جابجايي

 انتقال
ان رشته و همان مقطع انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در هم) ٣٩ماده 

 .تحصيلي است
 :انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است) ٤٠ماده 

 . ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بالمانع باشد-٤٠-١
 . در دانشگاه مبدا گذرانده باشد متقاضي حداقل يك نيمسال از دوره آموزشي خود را-٤٠-٢
 .حداقل نصف آل واحدهاي دوره باشد  واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد،-٤٠-٣
 . باشد١٢حداقل   ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي،-٤٠-٤

 و ٤٠ايت شرايط ماده  انتقال محل تحصيل دانشجوياني آه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند با رع :تبصره
 .امكان پذير است اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط،

 :انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زير) ٤١ماده 
 يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوري آه وي به تشخيص مراجع قانوني، به   فوت  شهادت،-٤١-١

 .نواده شناخته شودعنوان آفيل خا
به نحوي آه به تشخيص شوراي عالي پزشكي قادر به ادامه   بيماري صعب العالج يا معلوليت موثر دانشجو،-٤١-٢

 .زندگي به طور مستقل نباشد
 ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر آه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تاييد مراجع -٤١-٣

 .ذيربط
 .ر يك از موارد مذآور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشده: ١تبصره 



براي آارمندان رسمي يا پيماني دولت ارائه حكم اشغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است : ٢تبصره 
 .سيده باشدگواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تاييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي ر

در موارد استثنايي چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان : ٣تبصره 
تواند به تهران  دانشجو باشد، اگر رشته تحصيل دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد، همسر او مي

 .منتقل شود
 .ه تاييد دانشگاه مقصد نيز برسدصحت هر يك از موارد مذآور بايد ب: ٤تبصره 

به دانشگاههاي حضوري اعم ) پيام نور(انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاههاي غيرحضوري ) ٤٢ماده 
از روزانه و شبانه و از دانشگاههاي غيردولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با 

 .ايت ضوابط مربوط، بالمانع استموافقت مبداء و مقصد و رع
 .انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي باشد: ١تبصره 
انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از آشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي : ٢تبصره 

 . مي باشدداخل آشور تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود
 هفته قبل از شروع ٦دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را آتبًا با ذآر مورد، حداقل ) ٤٣ماده 

 .نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم نمايد
ك موظف است حداآثر ظرف ي دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط،) ٤٤ماده 
موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد  هفته،

 .مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبداء اعالم نمايد
 به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو آليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال،: تبصره

 .شود با دانشگاه مبداء قطع مي
شود و   و يا باالتر است پذيرفته مي١٢واحدهاي گذرانده شده دانشجو آه نمرات آنها  در صورت انتقال،) ٤٥ماده 

ر هر حال عدم د.  است بر عهده دانشگاه مقصد است١٠ و بيشتر از ١٢پذيرفتن واحدهايي آه نمره آنها آمتر از 
پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است آه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را 

 .در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد
تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي : تبصره

 .شود وطي، عينًا در آارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين آل او محسوب مياز لحاظ مشر
شود و در آن مدرك تعداد  مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي) ٤٦ماده 

نگين نمرات با ذآر ميا واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبداء و مقصد،
 .شود آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي

 .انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع، فقط يك بار مجاز است) ٤٧ماده
 جابجايي

 پس از گذراندن حداقل يك نيمسال و در صورت  جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد،) ٤٨ماده 
 .مدت تحصيل براي يك بار بالمانع استاحراز شرايط زير در طول 

 . از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بالمانع باشد  ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبداء-٤٨-١
 سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يكسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضي جابجايي نبايد -٤٨-٢

 .وره را گذرانده باشنداز واحدهاي د% ٥٠بيش از 
براي جابجايي دانشجوياني آه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند، آسب موافقت دستگاه : ١تبصره 

 .اجرايي ذيربط عالوه بر شرايط مذآور الزامي است
ك پس از گذراندن ي جابجايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصيلي با ارائه درخواست،: ٢تبصره 

 . با رعايت مفاد اين فصل بالمانع است نيمسال تحصيلي در دانشگاه مبداء
 .شود مدرك فراغت از تحصيل دانشجوياني آه جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادر مي: ٣تبصره 

دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجايي را از دانشگاه محل تحصيل خود ) ٤٩ماده 
 . تسليم آند يافت و تكميل نموده و در فاصله پانزدهم الي پايان تيرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداءدر

 .تواند يك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب آند دانشجوي متقاضي جابجايي منحصرًا مي: ١تبصره 
 .ند پذيرفته نخواهد شدتقاضاي جابجايي دانشجوياني آه قبًال يكبار منتقل يا جابجا شده ا: ٢تبصره 

دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعيين شده نسبت به بررسي تقاضاهاي رسيده اقدام و حسب مورد يك ) ٥٠ماده 
نسخه از تقاضاهاي تاييد شده را به همراه شرح واحدهايي آه متقاضيان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال مي 

 .دارند
در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاي جابجايي بايستي حداآثر تا پايان مرداد ماه به جابجايي منحصرًا يك بار : تبصره

 .دانشگاه مقصد رسيده باشد
از ابتداي شهريور ماه هر سال تحصيلي تقاضاهاي رسيده در شوراي آموزشي و يا آميته منتخب آن شورا ) ٥١ماده 

 متخذه قبل از شروع نام نويسي بر اساس تقويم در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار مي گيرد و نتايج تصميمات



و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعالم مي  دانشگاهي، توسط معاون آموزشي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء
 .گردد
جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي و يا آميته منتخب آن شورا امري است قطعي  :تبصره

 . الزم االجرا استو براي طرفين
 فصل نهم

 دانشجوي ميهمان
تواند با توافق دانشگاههاي  در مواردي آه دانشجو بطور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد مي) ٥٢ماده 
 . و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خود را بطور موقت براي مدت معين تغيير دهد مبداء
ره هاي روزانه به شبانه و از دانشگاه هاي حضوري به غير حضوري و از دانشگاههاي دولتي  ميهماني از دو :تبصره

 .به غير دولتي و برعكس ممنوع است
ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است آه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را ) ٥٣ماده 

 . گذرانده باشد در دانشگاه مبداء
و دانشگاه  ان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاه مبداءميهم) ٥٤ماده 

 واحد باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو ١٠مقصد، به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذآور آمتر از 
 .بالمانع است تر نشود، واحد بيش٢٠ واحد آمتر و از ١٢و مقصد در آن نيمسال از  در دانشگاه مبداء

تواند حداآثر يك نيمسال در دوره آارداني و يا آارشناسي ناپيوسته و دو  هر دانشجو در هر رشته مي) ٥٥ماده 
در هر حال .  به صورت ميهمان تحصيل آند  در يك دانشگاه به طور تمام وقت، نيمسال در دوره آارشناسي پيوسته،

چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس در يك يا چند دانشگاه  ،واحدهايي آه دانشجو به صورت ميهمان
 . درصد آل واحدهاي دوره تجاوز آند٤٠نبايد از  گذرانده است،

 چه به صورت تك درس و چه به وصورت تمام وقت بايد با اطالع گروه آموزشي مربوط در  انتخاب واحد دانشجو، : تبصره
 .گاه مقصد باشد و طبق شرايط دانش دانشگاه مبداء

 ثبت   عينًا در آارنامه او در دانشگاه مبداء واحدهايي آه دانشجوي ميهمان در يك يا چند دانشگاه مي گذراند،) ٥٦ماده 
 . ميانگين نيمسال و ميانگين آل او منظور خواهد شد شود و نمرات آنها در محاسبة مي

ي باشد و واحدهايي را آه دانشجو در دانشگاه مقصد  م١٢حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 
 . گذرانده است بايد مجددًا بگذراند١٢با نمرة آمتر از 

 .شود  صادر مي مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبداء) ٥٧ماده 
 فصل دهم
 تغيير رشته

تواند با داشتن شرايط زير و   پيوسته ميدانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع آارداني و آارشناسي) ٥٨ماده 
 :موافقت دانشگاه ذيربط از رشته اي به رشته ديگر تغيير دهد

 . ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد-٥٨-١
 . حداقل يك ششم و حداآثر يك دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد-٥٨-٢
تقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و  نمره آزمون ورودي م-٥٨-٣

 .رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد آمتر نباشد
 امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته   با توجه به حداآثر مدت مجاز تحصيل،-٥٨-٤

 .باشد
 .ر رشته در مقطع آارشناسي ناپيوسته ممنوع استتغيي: ١تبصره 
با رعايت آليه شرايط اين ماده و  تغيير رشته دانشجوياني آه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند،: ٢تبصره 

 .اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است
خاصي پيش بيني شده است موآول به احراز تغيير رشته به رشته هايي آه در ضوابط گزينش آنها شرايط : ٣تبصره 

 .شرايط مربوط است
 .تواند تغيير رشته دهد دانشجو در طول تحصيل خود تنها يك بار مي: ٤تبصره 

در غير اين صورت فقط از مقطع باالتر به مقطع پايين تر  تغيير رشته در مقاطع هم سطح صورت مي گيرد،) ٥٩ماده 
 .امكان پذير است

دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد ثبت نام و  ت موافقت با تقاضاي تغيير رشته،در صور) ٦٠ماده
 . دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد پس از ثبت نام،. انتخاب واحد نمايد

تلقي اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته : ١تبصره 
 .شود شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي مي

 .دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلي مي باشد: ٢تبصره 
 تغيير رشته توام با انتقال



ر رشته توام  تغيي در صورتي آه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد،) ٦١ماده 
 .با انتقال بالمانع است

تحقيقات و فناوري و  تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم،: تبصره
 .بالمانع است برعكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال،

 آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي دروسي آه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه) ٦٢ماده 
% ٨٠حداقل   با دروس رشته جديد، شود آه به تشخيص گروه آموزشي، شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي مي

 . آمتر نباشد١٢اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هريك از آن دروس نيز از 
شود، ولي  ات آنها در محاسبه ميانگين آل منظور ميدروس پذيرفته شده در آارنامه دانشجو ثبت و نمر: ١تبصره 

در اين صورت چنانچه . نمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در آارنامه دانشجو باقي مي ماند
 باشد با تصميم گيري شوراي آموزشي دانشگاه، جمعًا به عنوان ١٢ميانگين آل واحدهاي پذيرفته نشده او آمتر از 

 .شود  مشروطي، براي دانشجو در رشته جديد منظور مييك نيمسال
در صورتي آه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو، در حدي باشد آه امكان گذراندن واحدهاي : ٢تبصره 

 .شود مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب آند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي
 هفته پيش از شروع نيمسال ٦تقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه با مدارك الزم حداقل م) ٦٣ماده 

 .تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نمايد
چنانچه دانشجو از مقطع آارشناسي پيوسته به مقطع آارداني تغيير رشته دهد، حداآثر مدت مجاز ) ٦٤ماده 

 واحد پذيرفته شده از دانشجو حداآثر يك نيمسال از طول ٢٠دوره آارداني محاسبه و به ازاي هر تحصيل بر مبناي 
 .شود مدت مجاز تحصيل وي آاسته مي

 تغيير رشته اضطراري
چنانچه دانشجو در دوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه اي گردد آه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه ) ٦٥ماده 

شي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره گيري از آارايي حاصل از آن را و تاييد شوراي آموز
تواند با رعايت ساير مقررات به  طبق جدول نقص عضو از دست بدهد، اجازه ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد و مي

در اين حال دانشجو از رعايت . ر رشته دهدرشته ديگري آه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيي
 . معاف خواهد بود١ باستثناي بند٥٨شرايط موضوع ماده 

در مواردي آه دانشجو در طول دوره تحصيل دچار اختالالت رواني و رفتاري يا بيماري جسمي و نقص عضو : تبصره
آزمايشي مربوط را نداشته باشد، موثر گردد به نحوي آه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه 

تواند با نظر شوراي پزشكي و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر آه از لحاظ  مي
 .نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد، پس ازآسب موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد

 فصل يازدهم
 پذيرش واحدهاي درسي

عادل سازي و پذيرش دروسي آه دانشجو قبًال در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با م) ٦٦ماده 
 :رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است

 . دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شرآت در آزمون ورودي رشته جديد باشد-٦٦-١
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم  دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تاييد -٦٦-٢

 .تحقيقات و فناوري باشد
 تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و -٦٦-٣

 .آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد
ه دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي حداقل  محتواي آموزشي دروس گذرانده شد-٦٦-٤
 . آمتر نباشد١٢اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از  %٨٠

 .معادل سازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع باالتر به پايين تر امكان پذير است: ١تبصره 
 .شود هاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام ميمعادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروه: ٢تبصره 
شود ولي در محاسبه ميانگين آل  نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه نيمسال محسوب نمي: ٣تبصره 

 .دانشجو محسوب خواهد شد
ت مجاز تحصيل وي  واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي از حداآثر مد٢٠به ازاء هر : ٤تبصره 

 .شود آاسته مي
 فصل دوزادهم

 فراغت از تحصيل
 باشد تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد ١٢ميانيگن آل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل بايد حداقل ) ٦٧ماده 

نشجو در صورتي آه ميانگين آل نمرات دا. مدرك آارداني، آارشناسي پيوسته و يا آارشناسي ناپيوسته دريافت آند
 واحد درســي از ٢٠ آمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصيل مانعي نداشته باشد ميتواند حداآثر تــا ١٢از 

 قبول شده است در دور هاي آارداني و آارشناسي ناپيوسته، در يك نيمسال ١٢درسهايي را آه با نمره آمتر از 



 مجددًا انتخاب و آن دروس را تكرار آند تا ميانگين آل  نيمسال تحصيلي٢تحصيلي و در دوره آارشناسي پيوسته، در 
در اين صورت نمرات دروس تكراري عالوه بر نمرات قبلي در آارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه . خود را جبران نمايد

 .شود ميانگين آل نمرات او محسوب مي
نمايد و در امتحان آن دروس مردود شود،  دروس تكراري را اخذ ٦٧در صورتي آه دانشجو مطابق مفاد ماده : ١تبصره 

 رسيده باشد، قبولي قبلي او در آن ١٢چنانچه پس از احتساب آليه نمرات قبولي، ردي و تكراري ميانگين آل وي به 
 نرسيده باشد ١٢در صورتي آه ميانگين آل وي به . تواند فارغ التحصيل شود درس مالك عمل است و دانشجو مي

شود و در صورتي آه  ع آارداني و آارشناسي ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج ميچنانچه دانشجوي مقاط
دانشجوي مقطع آارشناسي پيوسته باشد، دانشجو در آن درس مردود است و عليرغم اين آه قبًال در آن درس نمره 

 . تكرار نمايد٦٧قبولي آسب نموده بايستي مجددا آن درس را با رعايت مفاد ماده 
دانشجويي آه نتواند يا نخواهد از مقررات مذآور در اين ماده استفاده آند يا عليرغم استفاده از آن نتواند : ٢ه تبصر

آمبود ميانگين آل نمرات خود را جبران نمايد در صورتي آه مقطع تحصيلي او آارداني يا آارشناسي ناپيوسته باشد 
 و تبصره هاي ٣١ آارشناسي پيوسته باشد بر اساس ماده از تحصيل محروم و اخراج شود و در صورتي آه در مقطع

 .آن اقدام مي گردد
دانشجويي آه آليه واحدهاي درسي يكي از مقاطع آارداني و آارشناسي ناپيوسته و آارشناسي ) ٦٨ماده 

وره پيوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن د
 .شود شناخته مي

تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو روزي است آه آخرين نمره درسي وي توسط استاد به اداره آموزش : ١تبصره 
 .شود دانشكده تحويل مي

 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نيمسال، زمان خاصي را ٢٥ و رعايت دقيق مفاد ماده ١با توجه به تبصره : ٢تبصره 
 ز تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازدبراي اعالم فراغت ا

 .قيد آلمه شبانه در مدارك فراغت از تحصيل دانش آموختگان دوره هاي شبانه الزامي است: ٣تبصره 
 تبصره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي ٨١ ماده و ٦٩ فصل و ١٢اين آيين نامه در ) ٦٩ماده 

 وارد ٨٣-٨٤ مصوب گرديد و براي آن دسته از دانشجوياني آه از سال تحصيلي ٢٣/٣/٨٣علوم پزشكي مورخ 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مي شوند الزم االجرا است و از اين تاريخ به بعد تمام آيين نامه ها، بخشنامه 

 .شود ها و دستور العمل هاي مغاير با آن براي اين گروه از دانشجويان لغو مي
 


