ماده  : ۱طول دوره
حداکثر مدت مجاز تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  ۲سال است.
حداکثر مدت مجاز تحصیل در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته پودمانی  ۵/۲سال است .دانشجو موظف است در
مدت سنوات مقرر تمامی پودمان ها و دروس مندرج در سرفصل مصوب را بگذراند.
آن دسته از دانشجویان دوره های کاردانی پودمانی که از معافیت تحصیلی استفاده نمینمایند می توانند تا سقف  ۶سال به
تحصیل ادامه دهند .
موافقت با افزایش سنوات تحصیلی تا دونیمسال برای دانشجویانی که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات آموزشی به
پایان رسیده است و ادامه تحصیل آنان از نظر مقررات آموزشی و خدمت نظام وظیفه منع قانونی ندارد در اختیار کمیسیون
بررسی موارد خاص واحد استان میباشد .ولیکن موافقت با افزایش سنوات تحصیلی بیش از دو نیم سال برای تصمیم گیری به
شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارجاع میگردد.
موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دالیل موجه با ارایه مدرک مستدل حداکثر یک سال برای انتخاب واحد و ادامه
تحصیل مراجعه نکردهاند و مشکلی از نظر نظام وظیفه ندارند در اختیار کمیسیون بررسی موارد خاص واحد استان میباشد .الزم
به ذکر است موافقت با بازگشت به تحصیل این قبیل دانشجویان که بیش از یک سال عدم مراجعه داشته باشد در اختیار شورای
بررسی موارد خاص دانشگاه میباشد.
ارایه یک نیمسال تحصیلی برای جبران معدل دانشجویانی که برابر قوانین و مقررات آموزشی موفق به کسب میانگین کل  ۱۲در
طول دوره تحصیل مجاز نشده اند تا سقف  ۲۰واحد از دروس دوره که با نمره کمتر از  ۱۲گذرانده است و مشکلی از نظر نظام
وظیفه و مشروطی ندارند در اختیار کمیسیون بررسی موارد خاص واحد استان میباشد.
ماده  :۲انتخاب واحد
هر دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل  ۱۲و حداکثر  ۲۰واحد درسی با رعایت آخرین ضوابط و مقررات آموزشی
دانشگاه انتخاب نماید.
چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی حداکثر  ۲۴واحد درسی باقی داشته باشد به شرطی که میانگین کل
نمرات وی باالی  ۱۰باشد می تواند تا  ۲۴واحد درسی اخذ نماید .
اگر دانشجویی در یک نیمسال تحصیلی با حداقل  ۱۲واحد درسی میانگین کل نمراتش حداقل  ۱۷باشد میتواند با تایید مدیر
گروه آموزشی در نیمسال بعد حداکثر تا  ۲۴واحد درسی را انتخاب نماید .
در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص شورای آموزشی مرکز بنا به دالیل و عذر
موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از  ۱۲واحد درسی برسد در اینصورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیلی کامل
در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود .اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو بی تاثیر است ( .به عبارت دیگر در شرایط
مذکور اگر میانگین دانشجو کمتر از  ۱۲شد مشروط نیست و اگر  ۱۷و باالتر شد ممتاز محسوب نمیشود).
دانشجوی شاهد و ایثارگر میتواند با تشخیص ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تا  ۴نیمسال تحصیلی حداقل  ۱۰واحد
انتخاب نماید.

دانشجوی آزاده می تواند با تایید ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تا سقف  ۲۰واحد درسی از واحدهای خود را به صورت
دوره فشرده گذرانده و امتحان دهد .نمرات کسب شده در میانگین کل دانشجو محاسبه گردیده ولی نیمسال مذکور جز سنوات
تحصیلی دانشجو محسوب نمیشود.
ماده  : ۳دوره تابستان
تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر  ۶واحد درسی است.
در شرایط خاص که دانشجویان با گذراندن  ۸واحد درسی دانش آموخته شود با تایید شورای آموزشی مرکز میتوانند واحدهای
مذکور را در دوره تابستان اخذ نمایند.
دروس قابل ارائه در دوره تابستان عبارتند از  :دروس عمومی ،مهارت های مشترک ،کارورزی ،کار در محیط ،پروژه و دروسی که
دانشجو موفق به کسب نمره قبولی نشده و پیش نیاز سایر دروس بوده همچنین دروسی که دانشجو با اخذ آنها دانش آموخته
میگردد .
اخذ همزمان دروس کارورزی  ۱و کارورزی  ۲ممنوع است و رعایت سرفصل درسی مصوب ( پیش نیاز و هم نیازی ) الزامی
است.
مهمان شدن در دروس کاربینی ،کارورزی و پروژه امکان پذیر نمی باشد.
ماده  :۴حضور در جلسات درس و امتحان
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس اعم از نظری و عملی الزامی است .
اگر دانشجو در درسی بیش از  ۳جلسه و یا در جلسه امتحان پایان نیم سال غیبت داشته باشد با تشخیص شورای
آموزشی مرکز ،آن درس حذف خواهد شد .در این صورت رعایت حد نصاب  ۱۲واحد در طول نیمسال برای دانشجو
الزامی نیست ولی نیمسال کامل جز سنوات تحصیلی وی محسوب می شود .اگر دانشجو در درسی بیش از  ۳جلسه
غیبت داشته باشد اجازه حضور در جلسه امتحان را ندارد .معاون یا مدیر آموزشی مرکز آموزش موظف است در
صورت غیبت بیش از حد مجاز دانشجویان نسبت به حذف درس از نیمسال مربوطه اقدام نموده و غیبت صورت
گرفته را قبل از زمان امتحانات در سامانه جامع آموزشی درج نماید و گزارش حضور و غیاب دانشجویان را به صورت
ماهیانه جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای آموزشی مرکز ارائه نماید.
در صورت اضطرار دانشجو می تواند تا مهلت اعالم شده بر اساس تقویم آموزشی مصوب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه فقط
یکی از درس های صرفا نظری خود را تا دوهفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال با تایید گروه آموزشی مربوط حذف نماید
مشروط بر اینکه اوال غیبت دانشجو در آن درس بیش از مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا تعداد واحدهای باقی مانده وی
از  ۱۲واحد کمتر نشود.
دانشجو نمی تواند پس از ثبت نام بخشی از یک پودمان را حذف یا بخشی دیگر از یک پودمان را به آن اضافه نماید .اما می تواند
ظرف مدت دو هفته از آغاز پودمان در مورد حذف پودمان و انتخاب پودمان دیگر با رعایت شرط ورود به پودمان جدید اقدام
نماید .در این صورت موافقت شورای آموزشی مرکز در تغییر پودمان ضروری است.

دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند دو درس خود را تا دو هفته به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید مشروط بر اینکه تعداد
واحدهای باقی مانده او از  ۱۰واحد کمتر نشود.
چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به حضور در جلسات امتجان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس یا کل ترم را داشته
باشد می بایست حداکثر ظرف مدت  ۴۸ساعت گواهی و مدارک پزشکی را جهت تایید به مراکز بهداشتی و یا پزشک معتمد
ارائه نماید .تصمیم گیری در این خصوص بر عهده شورای آموزشی مرکز میباشد.
در صورت حضور دانشجو در جلسه امتحان و امضای صورتجلسه حضور و غیاب حذف درس امکان پذیر نمیباشد.
برگزاری امتحان مجدد به صورت انفرادی برای دانشجویانی که به دلیل سفر حج تمتع و عمره ،زایمان و شرکت در مسابقات در
سطح ملی  ،قاره ای و جهانی امکان حضور در جلسات امتحانی پایان نیمسال را ندارند با بررسی دقیق اسناد و مدارک مثبته از
مراجع ذیصالح و با رای نهایی شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص واحد استان بالمانع است.
برگزاری امتحان کتبی پایان نیمسال برای هر درس نظری و نظری – عملی الزامی است.
چنانچه دانشجویی موفق به کسب نمره قبولی در آن درس نگردد و درس مردودی ،پیش نیاز درس دیگری باشد ،با موافقت
شورای آموزشی مرکز می تواند به طور همزمان هر دو درس را انتخاب نماید.
دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز ( تقدم و تاخر) دروس معاف است.
حداقل نمره قبولی در شیوه ترمی در هر درس  ۱۰و در شیوه پودمانی  ۱۲است.
دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی درس یا دروس فوق را با نمره قبولی
بگذراند ،نمره یا تمام نمرههای مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو فقط ثبت و باقی میماند اما این نمرهها در محاسبه
میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود .ضمنا گذراندن
دروس ،صرفا برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی می باشد و دانشجو در نیمسالهای قبل را
خنثی نمی کند .در دوره های پودمانی مشروطی وجود ندارد و صرفا دروس گذرانده شده دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال
و کل محاسبه میگردد .این تسهیالت شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم شورای انضباطی بدوی واحد استانی نمره
مردودی دریافت میکنند ،نمیشود.
در صورتیکه درس صرفا عملی و یا نظری باشد و دانشجو در امتحان پایانی شرکت نکند غیبت ثبت میشود.
در صورتیکه درس دارای واحد نظری -عملی باشد و دانشجو در امتحان پایانی نظری و یا عملی شرکت نکند غیبت ثبت میشود.
ماده  :۵معادل سازی
معادل سازی و پذیرش دروسی که پذیرفته شدگان قبال در دانشگاهها یا مراکز دیگر یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت
شرایط زیر با تایید گروه آموزشی و شورای آموزشی مرکز مجاز است .
محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی مرکز و تایید نهایی شورای
آموزشی مرکز پذیرنده اشتراک محتوایی داشته و نمره هریک از دروس کمتر از  ۱۲نباشد .برای دانشجویان شاهد و ایثارگر
نمرات دروس بین  ۱۰تا  ۱۲نیز قابل پذیرش است.
معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه های آموزشی ذیربط و با تایید نهایی شورای آموزشی مرکز پذیرنده انجام می شود.

به ازای هر  ۱۲تا  ۲۰واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته
میشود.
معادل سازی دروس صرفا در شیوه های آموزشی هم عرض به شرح زیر صورت می گیرد:


واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری ،نیمه حضوری یا غیر حضوری



نیمه حضوری به نیمه حضوری یا غیر حضوری



غیر حضوری به غیر حضوری

دروس عمومی ،اصلی ،پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی ،محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاه های دولتی ،دانشگاه فنی
و حرفه ای و علمی -کاربردی ( ترمی و پودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه ،به نحوی معادل سازی میگردد که دانشجویان
در دوره جدید حداقل  ۲۵واحد درسی ثبت نام نموده و بگذرانند .
فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی ،محروم از تحصیل و دانش آموخته دانشگاه های آزاد ،پیام نور ( دوره های فراگیر
و یا دانشپذیر ) و غیر انتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادل سازی میباشد.
در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری برای فراغت از تحصیل داشته
باشد  ،با تایید شورای آموزشی مرکز و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال می تواند خارج از تاریخ امتحانات اعالم شده در
تقویم آموزشی امتحان آن درس را از طریق معرفی به استاد بگذراند.
مدیران گروه به نحوی برای ترم بندی دانشجویان برنامه ریزی نمایند تا هیچ یک از دروس عملی و یا نظری – عملی برای ارائه
به صورت معرفی به استاد در پایان دوره باقی نماند.
دانشجو موظف است پس از اطمینان از گذراندن کلیه دروس دوره  ،تقاضای خود را به آموزش مرکز تحویل نماید .مرکز آموزش
پس از ثبت کلیه نمرات دروس دانشجو در سامانه جامع آموزشی دانشگاه و بررسی کلیه سوابق تحصیلی و محرز شدن موضوع
ماده  ۱۴به ثبت دروس معرفی به استاد دانشجو در سامانه می نمایند .در غیر این صورت دانشجو ملزم به گذراندن مجدد دروس
معرفی به استاد به همراه کلیه دروس باقی مانده سرفصل مطابق آیین نامه و مقررات آموزشی در اولین نیمسال است .مسئولیت
اجرای آن به عهده مدیر یا معاون آموزشی مرکز میباشد.
چنانچه دانشجو در امتحان درس معرفی به استاد غیبت نماید یا نمره قبولی کسب نکند غیبت یا نمره مردودی در سامانه جامع
آموزشی دانشگاه درج و در سوابق تحصیلی وی ثبت خواهد شد .در این شرایط دانشجو میتواند به اخذ مجدد درس به صورت
معرفی به استاد و پرداخت شهریه مجدد اقدام نماید اینگونه دانشجویان تا زمانی که مشکل سنوات یا مشمولیت نظام وظیفه
نداشته باشند امکان اخذ درس به صورت معرفی به استاد مجدد با پرداخت شهریه مربوط را دارند.
دانشجوی معرفی به استاد ملزم به پرداخت شهریه ثابت و شهریه متغیر برابر مصوبات دانشگاه میباشد.

ماده  :۶تغییر رشته
دانشجوی دورههای کاردانی با داشتن شرایط زیر میتوانند حداقل شش هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به جز اولین
نیمسال تحصیلی و صرفا در تابستان نسبت به ارائه درخواست خود به گروه آموزشی مرکز اقدام نماید .شورای آموزشی مرکز با
ارسال مدارک ( فهرست سازمان سنجش  ،وضعیت تحصیلی دانشجو و تکمیل کاربرگ مربوطه ) نسبت به ارسال موضوع به
کمیسیون بررسی موارد خاص واحد استانی ظرف مدت  ۷۲ساعت اقدام مینماید .کمیسیون بررسی موارد خاص واحد استانی
نیز میتواند در خصوص تغییر رشته یا گرایش تحصیلی در همان مرکز و گروه آموزشی با رعایت شرایط و ضوابط زیر مدارک را
برای تصمیمگیری نهایی به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارسال نمایند:


وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو



امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقی مانده

دانشجو فقط یکبار می تواند در مقطع کاردانی تغییر رشته یا گرایش و در مقطع کارشناسی تغییر گرایش دهد .

