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  تعالی سمهب

  بعدو ما  1397پیوسته ورودي  کارشناسی دوره آموزشی اجرایی نامهآیین

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  مقدمه

هاي گاهي دانشهاي تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، ویژهي دورهنامهبا توجه به ابالغ آیین
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  43069/2ي نامه 2مابعد، و بند و  1397هاي دولتی براي ورودي 2و  1سطح 
ي اجرایی در خصوص موارد تفویض اختیار شده به دانشگاه، مفاد زیر نامهدر خصوص تدوین شیوه 1/3/97مورخ 

  . و مابعد الزم االجرا است 1397 سال به تصویب شوراي آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران رسیده و براي ورودي

  هدف -1 ماده

 تناسبم و متعهد متخصص، انسانی نیروي تربیت براي دانشگاه آموزش امور تنظیم ،نامهآیین این تدوین از هدف
 و عالی آموزش هايموسسه با دیگر دانشگاه و علمی آموزشی هايفعالیت در هماهنگی ایجاد و کشور نیازهاي با

ي مهنادر چهارچوب آیین دانشجویانو علمی  آموزشی کیفیت ارتقاي در موجود هايظرفیت از بهینه استفاده نیز
  .است و مابعد 1397ها براي ورودي آموزشی ابالغ شده به دانشگاه یکپارچه

  دوره به ورود- 2 ماده

تایید شایستگی عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودي، یا کسب پذیرش از دانشگاه طبق ضوابط و 
  وزارت است.مقررات مصوب 

  .شودمی انجام فارسی زبان به و بوده واحدي نظام بر مبتنی دانشگاه در آموزش دوره اجراي نحوه– 3 ماده

 ارجیخ دانشجویان براي را آموزشی ریزيبرنامه عالی شوراي مصوب درسی برنامه دارد اختیار دانشگاه :تبصره
 مقررات و ضوابط رعایت با ،برسد السک تشکیل براي الزم نصاب حد به که صورتی در ،المللیهاي بینیا دوره
  .نماید ارائه انگلیسی زبان به مربوط،

 براي را وزارت آموزشی ریزيبرنامه عالی شوراي مصوب درسی و آموزشی هايبرنامه است موظف دانشگاه- 4 ماده
  .نماید اجرا است، پذیرفته دانشجو عالی آموزش گسترش شوراي مجوز با آن در که ايدوره
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 و پایه هايدرس اولویت با را دوره هر درسی واحدهاي از درصد پانزده حداکثر دارد اختیار دانشگاه: تبصره
 رب تاکید با )مجازي( الکترونیکی صورت به عمومی فارسی و المیاس معارف مجموعه هايدرس جز به عمومی
  .نماید ارائه وزارت مصوب استانداردهاي رعایت و الکترونیکی محتواي

 یرپذامکان تحصیلی رشته یک در و باریک فقط تحصیلی دوره هر در دانشجو، هر براي رایگان آموزش- 5 ماده
  .است

 به تشخیص دانشگاه درسغیرموجه حذف  صورت در دانشگاه در رایگان آموزش مشمول دانشجوي  :1تبصره
 موظف ،یا درس جایگزین آن درس همان مجدد انتخاب براي درس، هر در نمره قبولی به دست نیاوردن یا
  .است دانشگاه امناي تأهی مطابق تعرفه مصوبدرس  هزینه پرداخت به

  مشمول قوانین وزارت در این خصوص هستند. ايدانشجویان استعداد درخشان دورشته  :2تبصره

  .است الزامی حضوري هايدوره درس هايجلسه تمام در دانشجو حضور - 6 ماده

محروم از امتحان پایانی خواهد بود و  حاضر نباشد، جلسات 16/3 از بیش درسی در دانشجو اگر :1 تبصره
م ي شانزدهي صفر لحاظ خواهد شد. مبناي عدم حضور دانشجو، گزارش استاد درس تا پایان هفتهبراي او نمره

 به جودانش غیبت و کند غیبت یدرس سالنیم پایان امتحان جلسه در دانشجویی آموزشی است. همچنین اگر
 صورت در و خواهد بود صفر درس آن نمره شود، داده تشخیص غیرموجه دانشگاه آموزشی شوراي تشخیص
 تصورت رعای این در. شودمی حذف درس آن (به دالیل پزشکی یا غیر پزشکی)، بودن غیبت موجه تشخیص

 یک عنوان به مذکور سالنیم ولی ،نیست الزامی دانشجو براي سالطول نیم در واحد 12 نصاب گذراندن حد
   .شودمی وي محسوب تحصیلی سنوات جزء کامل سالنیم

د تایی و دانشجو کتبی درخواست با تحصیلی سالنیم یک هايدرس تمام حذف خاص، شرایط در :2 تبصره
 بار دو تنها تبصره این از استفاده .است پذیرامکان تحصیلی سنوات در احتساب با دانشکده منتخب يکمیته

 براي فراغت از تحصیل دانشجومانده تعداد واحدهاي باقی که صورتی در .است ممکن مجاز سنوات طول در
 تحصیلی، آخر و اول سالنیم در همچنین. نماید استفاده تبصره این از تواندنمی باشد، واحد 12 از ترکم

  .شودمی انجام دانشگاه منتخب کمیته در دانشجو درخواست بررسی

ایان تا پ آموزشی گروه تایید با را نظري درس یک صرفاً سال تحصیلیدر هر نیم تواندمی دانشجو :3 تبصره
 از کمتر دانشجو ماندهباقی تعداد واحدهاي که آن شرط بهنماید  اضطراري حذف هفته پانزدهم آموزشی

  .و استاد درس، وي را به دلیل غیبت غیرمجاز محروم نکرده باشد نشود واحد		12
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 درس نظريبراي  تواند دو بار از حذف موجه (پزشکی یا غیر پزشکی)دانشجو در طول تحصیل می :4تبصره 
 لذی از آزمون محرومغایب حذف صفر  استفاده نماید. پایانی غایب بوده است، در امتحانکه عملی -یا نظري
رکت سال شپایانی نیم همچنین دانشجویی که در جلسه .قابل بررسی نیستبراي هیچ دانشجویی  1تبصره 

   جلسه را امضا کرده باشد، امکان حذف درس را ندارد.کرده و صورت

ت علمی مدرس همان درس و بر اساس حضور، أپیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط عضو هی – 7 ماده
 زارشگ بیست تا صفر از عددي صورت به شود، ویابی میهاي کالسی و نتایج امتحانات ارزشفعالیتشرکت در 

  شود.می

   الزامی است. عملی-و نظري هاي نظريکتبی براي درسپایانی برگزاري آزمون  :1تبصره

 به توجه با تواندمی استاد نظري، دروس سالنیم پایان امتحان در دانشجو غیبت صورت در :2تبصره
) مردودي نمرهیعنی ( 10 از ترکم باید نمره این اما دهد، نمره وي به سالنیم طول در دانشجو هايفعالیت

ل ک تواند، دانشجو میسالدر صورت عدم حضور دانشجو در آزمون پایانی نیم عملی-نظري براي دروس .باشد
در  هايبا نظر استاد درس بر اساس فعالیت را ي بخش نظريتر از نیمی از کل نمرهکم ي عملی را و نیزنمره

  کسب نماید.  سالطول نیم

سقف مدت مجاز تحصیل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز، امکان تحصیل در آن دوره  – 8 ماده
  شود.از دانشجو سلب می

 در ال وسچهار نیم ناپیوسته کارشناسی ناپیوسته) و و (پیوسته کاردانی هايدوره در تحصیل مجاز مدت - 9 ماده
  .است سالنیم هشت پیوسته کارشناسی هايدوره

ال سنیم یک حداکثر دانشگاه، آموزشی شوراي تصویب با و خاص شرایط در دارد اختیار دانشگاه :1 تبصره
مجاز  دتم پیوسته، کارشناسی دوره براي سالنیم دو حداکثر و ناپیوسته کارشناسی و کاردانی هايدوره براي

 خواهد محروم تحصیل ادامه از نشود، آموختهدانش مدت این در دانشجو چهچنان. دهد افزایش را تحصیل
  .شد

 مشمول دانشجویان از دانشگاه امنايهیأت  مصوب تعرفه طبق تحصیلی سنوات افزایش هزینه :2 تبصره
  .شودمی دریافت آموزش رایگان

 به کتبی صورت به و شخصاً را خود انصراف درخواست باید تحصیل، از انصراف متقاضی : دانشجوي3تبصره 
 ارائه درخواست، تاریخ از ماه دو تا و بار یک براي فقط است مجاز دانشجو. کند تسلیم دانشگاه آموزش اداره

 لتحصی انصراف از حکم مهلت، این انقضاي از پس این صورت و غیر در بگیرد، پس را خود انصراف تقاضاي
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میته ک عهده بر تحصیل، از منصرف دانشجوي تحصیل به بازگشت مورد در گیريشود. تصمیممی صادر وي
  .است منتخب آموزشی دانشگاه

  شود.می محسوب تحصیل از انصراف تحصیلی، سالنیم هر در دانشجو نکردن نامثبت  :4 تبصره

 سالنیم دو حداکثر پیوسته کارشناسی دوره در تحصیل، مجاز سنوات رعایت با تواندمی دانشجو :5 تبصره
 دو زایمان مرخصی مجاز کند. مدت استفاده 6ماده  2سال موضوع تبصره یا حذف نیم تحصیلی مرخصی از

 تایید صورت در پزشکی نیز، مرخصی مجاز است. مدت تحصیلی سنوات در احتساب بدون و تحصیلی سالنیم
 در اباحتس بدون و تحصیلی سالنیم حداکثر دو آموزشی دانشگاه،منتخب  کمیته و دانشگاه معتمد پزشک
 دو تا ثرحداک والدین یا همسر مأموریت مانند تحصیلی مرخصی مصادیق سایر است. بررسی تحصیلی سنوات

   .است دانشگاه کمیته منتخب آموزشی اختیار در مجاز، سنوات در احتساب بدون و سال تحصیلینیم

ها (دولتی و غیردولتی) حضوري در کلیه دانشگاه زمان دانشجوي دوره کارشناسی به شیوهتحصیل هم - 10 ماده
  ممنوع است.

تحصیلی  مدرك به منتهی که غیرحضوري هايدوره در زمانتواند هممی دوره کارشناسی دانشجوي :1 تبصره
  .کند تحصیل شود،می

 مراجع قانونی مصوبات اساس بر دوره کارشناسی درخشان استعدادهاي دانشجویان زمانهم تحصیل: 2 تبصره
  .شودمی انجام وزارت

 حداکثر .کند انتخاب درسی واحد 20 حداکثر و 12 حداقل است الزم تحصیلی سالنیم هر در دانشجو- 11 ماده
  .است درسی واحد 6 تابستان سالنیم در انتخابی مجاز واحد

 تایید با دانشجو این صورت در باشد، 17حداقل سال نیم یک در دانشجویی نمرات میانگین اگر :1 تبصره
  .نماید اخذ درسی واحد 24 تا حداکثر تواندمی بعد تحصیلی سالنیم در دانشکده

 داشته ماندهباقی درسی واحد 24 حداکثر آموختگی،دانش براي آخر سالنیم در دانشجو چهچنان :2 تبصره
  .نماید اخذ درسی واحد 24 تا با موافقت دانشکده تواندمی باشد،

 گروه تشخیص به سال،نیم هر پایان در دانشجو ماندهباقی یا انتخابی واحدهاي که صورتی در :3 تبصره
 این این صورت در برسد، درسی واحد 12 از ترکم به دانشجو اراده از خارج و دالیل موجه به آموزشی، بنا

شود. در این شرایط، در صورتی که می محسوب وي تحصیلی سنوات در کامل سالنیم عنوان یک به سالنیم
هاي مشروطی سالباشد، در صورت مشروط شدن، جزو نیمتر یا بیش دانشجو هشت واحدواحدهاي مانده 

  دانشجو محاسبه خواهد شد.
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 درسی واحد 14 حداکثر مجاز اخذ واحد براي دانشجو سال مشروط،بعد از هر نیم سالنیم در :4 تبصره
واحد  14اخذ واحد بیش از  .است بالمانع نیز واحد 15 تا اخذ منتخب دانشکده کمیته تشخیص با اما ؛است

  التحصیلی مجاز است.سال فارغسال مشروط براي نیمبعد از نیم

 یا هرشت به یا گرایش رشته یک از زیر شرایط تواند در صورت احرازمی پیوسته کارشناسی دانشجوي- 12 ماده
  دهد:  گرایش یا رشته تغییر »دانشگاه همان« در تحصیلی دیگر گرایش

  .دانشگاه در دانشجو تقاضاي مورد گرایش یا رشته وجود الف)
  .دانشگاه آموزش مدیر تایید با و مقصد و أمبد آموزشی گروه موافقت ب)
 تهفرد پذیرف آخرین نمره از ربطذي آزمایشی گروه سراسري آزمون در دانشجو اکتسابی هاينمره نبودن ترکم ج)

 رد گرایش یا رشته آن آزمون رشته مورد تقاضا در کارنامه محرمانه انتقال و تغییر رشته) در (داشتن نمره شده
  .پذیرش سال در و دانشگاه

  .ماندهباقی مجاز سنوات در جدید گرایش یا رشته در دانشجو تحصیل ادامه امکان د)

ا ی تهرش تغییر ماده، این شرایط رعایت با تواندمی بار یک براي تحصیلی دوره هر در صرفاً دانشجو: 1تبصره
  .دهد گرایش

عمومی (پایه، اصلی، غیرهاي درسکه معدل دانشجو در  : درصورت نداشتن شرایط بند ج، در صورتی2تبصره 
بل بررسی تقاضاي تغییر رشته قاواحد غیرعمومی گذرانده باشد،  15و حداقل نباشد،  16تر از تخصصی) کم

  خواهد بود. 

  مجاز خواهد بود. زراهاي همسازي دروس فقط در دورهدر صورت تغییر رشته، معادل :3 تبصره

 از روزانه، به شبانه از دولتی، به دولتی غیر از باالتر، هايدوره به پایین هايدوره از رشته تغییر :4تبصره 
 دانشجویی رشته همچنین تغییر .است مجاز آن عکس بر ولی ممنوع، حضوري و حضورينیمه به غیرحضوري

 آزمون طریق از هاآن در که پذیرش هاییرشته به بوده، آزمون بدون ورود طریق از دوره، در وي پذیرش که
  .است ممنوع باشد گرفته صورت سراسري

  است.انتقال دانشجو در صورت تایید دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع – 13 ماده

پرداز به رایگان، از غیرحضوري به انتقال دانشجو از دانشگاه غیردولتی به دولتی، از شهریه :1 تبصره
  حضوري و حضوري ممنوع، ولی عکس آن مجاز است.نیمه

 هايگاهدانش موافقت کسب با دانشگاه، شرایط احراز صورت در گرایش یا رشته تغییر با توام انتقال :2تبصره 
  .خواهد بود دانشجو عهده به تحصیلی سنوات کمبود و است پذیرامکان بار یک براي فقط ،مقصد و مبدا
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 دانشجو تحصیلی رشته با مرتبط مدرسان از یکی پذیرش، زمان از دانشجو تحصیلی هدایت براي دانشگاه- 14 ماده
 تاداس ينامهآیین« قالب در مشاور استادان هايمسئولیت و اختیارات .نمایدمی تعییناستاد مشاور  عنوان به را

   .ارائه شده است رسیده دانشگاه رئیسه هیأت تصویب به که »مشاور

 میانگین چهاست. چنان 12سال ، و میانگین کل قابل قبول در هر نیم10درس هر در قبولی نمره حداقل - 15 ماده
در صورتی که شود. می تلقی مشروطسال نیم آن در باشد، 12 از کمتر تحصیلی سالنیم هر در دانشجو نمرات

 از ادامه تحصیل محروم مشروط شود،کارشناسی پیوسته  ياعم از متوالی یا متناوب، در دوره سال،دانشجو سه نیم
  .گرددمی

نامه یکپارچه وزارت متبوع،  از آیین 96-93هاي نامه وروديآیین 18از ماده  1حذف تبصره  توجه با :1 تبصره
 نمرات حذف امکان 97 هايورودي دانشجویان ، صرفاً براينامهآیین در ناگهانی تغییر تبعات از جلوگیري براي

ه نامبا شرایط مندرج در آیین آموختگیدانشدر زمان  دانشجو انتخاب به درسی واحد شش سقف تا مردودي
 امتحان از محروم درس استاد سوي از دانشجودروسی که  مشمول تسهیالتاین  .داشت خواهد وجود 93-96

  .شودنمی ،ردهک دریافت مردودي نمره انضباطی کمیته حکم یاو  تقلب دلیل به شده، یا اعالم پایانی

 واحد 68 حداقل پیوسته کارشناسی دوره در تحصیل از محروم یا منصرف دانشجوي که صورتی در -16 ماده
 و میانگین گذرانده قبولی نمره با را دوره) دروس سایر از مابقی و عمومی دروس واحد 10 حداکثر (شامل درسی

 این غیر در. کند دریافت رشته را همان کاردانی دوره مدرك تواندمی باشد، باالتر یا 12 وي اخذ شده دروس کل
 کارشناسی و کاردانی دوره تحصیل در از محروم یا منصرف دانشجوي به همچنین و چنین دانشجویی به صورت،

  .شد خواهد داده شده گذرانده واحدهاي تعداد بر مبنی گواهی فقط ناپیوسته،

 یا آن رشته در مصوب کاردانی دوره وجود از نظرصرف و دانشجو تقاضاي حسب کاردانی مدرك :1تبصره
  .شودمی صادر دانشجو تحصیل محل دانشگاه بودن مجري

احدهاي ي و، گذراندن کلیهناپیوسته و پیوسته کارشناسی کاردانی، هايدوره براي آموختگیدانش مالك -17 ماده
  .است دوره پایان در 12 حداقل کل میانگین دوره و داشتن

با  ،باشد 12 از ترکم دوره آن درسی واحدهاي تمام گذراندن از پس دانشجویی کل میانگین چنانچه: تبصره
شود تا مردودي غیرعملی دانشجو حذف می هايدرسواحد از نمرات  6نظر کمیته منتخب دانشگاه تا سقف 

 هب تحصیلی سنوات مجاز سقف رعایت با سالنیم تنها یکتوان همچنین میبرسد.  12معدل کل دانشجو به 
 است، گذرانده 12 از ترکم نمره با که هاییدرس از واحد 20 حداکثر مجدد اخذ با تا شود داده فرصت وي

 این غیر در ؛کند دریافت را دوره تحصیلی مدرك و برساند12 حداقل به را خود شده اخذ دروس کل میانگین
  .شودمی محروم تحصیل از صورت
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  آموختگی، زمان ثبت یا قفل آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.تاریخ دانش -18ماده 

  تأثیري ندارد.التحصیلی دانشجو : تاریخ ثبت نمره درس کارآموزي در تاریخ فارغ1تبصره 

 نظري درس دو حداکثر آموختگیدانش براي تحصیلی سالنیم آخرین در دانشجو که صورتی در :2تبصره 
تواند دروس را به صورت معرفی به استاد (امتحان می آموزشی گروه تایید با باشد، واحد) داشته 6(تا سقف 

  سال بگذراند. فارغ التحصیلی) در آن نیم

دانشجویان قبولی آزمون سراسري کارشناسی ارشد تا آخر آبان ماه همان سال فرصت داده : به 3تبصره 
شان به آموزش کل اعالم شود و به حسب درس، نمره در تابستان گذشته یا در شود که تمامی نمراتمی
  شد. شهریور همان سال اعالم خواهد 31شود و تاریخ فراغت از تحصیل براي ایشان سال قبلی ثبت مینیم

 درس هر )تاخر و تقدم( نیازپیش رعایت با رشته هر و دوره هر هايدرس تمامی ارائه ترتیب و چگونگی- 19 ماده
  .است آموزشی گروه عهده بر ،مصوب درسی برنامه طبق

 مقررات رعایت ازدانشکده  منتخب با اخذ مجوز از کمیته تحصیلی سالنیم آخرین در دانشجو: 1 تبصره
  .است معاف ماده این به مربوط

 در ،نیاز، به شرط داشتن نمره مردودي در درس پیشبعدي درس با نیازپیش درس زمانهم اخذ: 2 تبصره
 میتهک به ارجاع قابل آن، از بعد. است مجاز دانشکده منتخب کمیته نظر با بار سه حداکثر تحصیل مدت طول

  .بود نخواهد نیز دانشگاه منتخب

 حذف. باشد کرده اخذ راپایه  دروس کلیه واحد، 100 گذراندن از قبل تا است موظف دانشجو: 3 تبصره
 دانشجو که صورتی در. بود نخواهد مجاز واحد 100 گذراندن از پس دروس این براي پزشکی یا اضطراري

سال ممکن این موظف است در اولین نیم بگذراند، موفقیت با واحد 100 گذراندن از پس را دروس این نتواند
  .دروس را اخذ کرده و بگذراند

مانده جهت سال آخر تحصیلی خود، به شرط اخذ تمامی واحدهاي باقیدانشجو در نیم :4 تبصره
ال یا ستواند با مجوز کمیته منتخب دانشکده، یک درس را به شرط عدم ارائه در آن نیمالتحصیلی، میفارغ

اي اخذ نماید. در صورت انشجو به صورت مشاورهتداخل بیش از دو ساعت با سایر دروس اخذ شده توسط د
  باید از کمیته منتخب دانشگاه اخذ شود.براي درس دوم اي، مجوز الزم نیاز به اخذ دو درس به صورت مشاوره

 ثبت و اعالم دروس، اضطراري حذف اضافه، و حذف زمان و چگونگی درباره گیريتصمیم و ریزيبرنامه- 20 ماده
  انجام دانشگاه آموزشی شوراي مصوب تقویم آموزشی طبق موارد مشابه، و تجدیدنظر تاریخ نمره،

  .شودمی
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 سیکارشنا و کاردانی هايدوره دانشجویان انتقال و میهمانی نامهآیین مطابق دانشجو انتقال و میهمانی - 21 ماده
 که دانشگاه داخلی ينامهشیوه طبق بر ، و نیزوزرات مصوب غیردولتی و دولتی عالی آموزش موسسات و هادانشگاه

  .شودمی انجام است رسیده دانشگاه رئیسه هیأت تصویب به

شد. براي دروس گذرانده شده در  خواهد انجام دولتی هايدانشگاه مورد در سازي دروس صرفاًمعادل - 22 ماده
هاي دوره اي آموزش و پرورش،حرفهمراکز آموزش فنی و  غیرانتفاعی، دانشگاه آزاداسالمی، نور، پیام هايدانشگاه

 پذیرش و سازيمعادل قابل تطبیق است. 12شبانه و مراکز آموزش الکترونیکی، فقط دروس عمومی با نمره باالتر از 
 شوراي مصوب اجرایی دستورالعمل اساس بر ي انتقالی یا تغییر رشتهدانشجو شده گذرانده درسی واحدهاي
  .است پذیرامکان 1388ماه مورخ دي دانشگاه آموزشی

 تحصیلی مجاز سنوات از سالنیم یک شده، سازيمعادل دروس از واحد 20 تا 12 هر ازاي به :1 تبصره
  .شودمی کاسته دانشجو

  :گیردمی صورت زیر زراهم آموزشی هايشیوه در فقط دروس سازيمعادل : 2 تبصره

  .غیرحضوري یا حضورينیمه حضوري، هايدوره به حضوري دانشجوي گذرانده واحدهاي) الف
  .غیرحضوري و حضورينیمه به حضوري نیمه )ب
  .غیرحضوري به غیرحضوري )ج

 ثبت او کارنامه در عیناً است، دیگرگذرانده دانشگاه در انتقالی دانشجوي که را واحدهایی مراتن :3 تبصره
 واهدخ منظور دانشجو کل میانگین و سالنیم میانگین محاسبه در قبولی یا ردي از اعم نمرات این و شودمی
 ولی استعهده گروه آموزشی ه ب) 20 تا 12 بین( قبولی نمرات پذیرش عدم یا پذیرش . الزم به ذکر استشد

 ثبت دانشجو کارنامه در تغییر بدون دانشگاه، این دروس سرفصل با مطابقت صورت در مردودي نمرات
  .شودمی

 گروه در است گذراندهدر دانشگاه  قبلی رشته درتغییر رشته  دانشجوي که را واحدهایی نمرات :4 تبصره
شود عیناٌ  ثبت میالبته تمامی دروس عمومی و پایه  .شودمی سازيمعادل و بررسی جدید، رشته آموزشی
 تهرش دروس با آموزشی گروه تشخیص به که شودمی پذیرفته وي از دروسی فقط دروس تخصصیولی در 
 نظر از درصد هشتاد حداقل دروس، مصوب سرفصل اساس بر یعنی؛ باشد داشته محتوایی اشتراك جدید،
  .باشند مشترك هم با درس اهداف و تعریف و عنوان

 غییرت دانشجویان مشابه سازي دروس براي دانشجویان انتقالی توام با تغییر رشته یا گرایشمعادل :5 تبصره
  .شودمی انجام رشته
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  پذیرنده آموزشی گروه عهده بر تماماً الذکر،فوقموارد  رعایت با دانشجو دروس سازيمعادل: 6 تبصره
  .است 

 است اهدانشگ عهده بر ،آن بر مترتب قانونی گوییپاسخ گونه هر و نامهآیین این اجراي حسن مسئولیت - 23 ماده
  .است آموزشی معاون عهده بر آن محتواي تفسیر و اجرا بر نظارت و

 تصویب هب 15/8/1397 مورخ   شماره جلسه در ماده 24 و ، یک پیوستمقدمه یک در نامهآیین این - 24 ماده
الزم االجرا است به بعد  1397 تحصیلی سال وروديکارشناسی  دانشجویان براي و رسیددانشگاه  آموزشی شوراي

ضمناً هر گونه تغییر در مفاد و بندهاي  .شودثر اعالم میاالهاي مغایر با آن لغو و بنامهبخشها و نامهو تمام آیین
  است.شوراي آموزشی دانشگاه  در اختیارنامه این آیین

  

  پیوست

 .است فناوري و تحقیقات علوم، وزارت منظور: وزارت -1

 شود.نامه، دانشگاه علم و صنعت ایران به اختصار دانشگاه نامیده میدر این شیوه :دانشگاه -2
 در هزینه پرداخت بدون تحصیلی دوره مجاز سنوات طول در دانشجو آموزش منظور: رایگان آموزش -3

 .کنند می استفاده دولت عمومی بودجه از که دانشگاه است
 امنثبت شده، پذیرفته معین، ضوابط برابر عالی آموزش هايدوره از یکی در که است فردي :دانشجو -4

  .است مشغول تحصیل به کرده و
دانشگاه  تحصیلی هايفعالیت در وقتتمام صورت به دانشجو که پذیرش است از ايشیوه :حضوري -5

 .کندمی شرکت
  .یستالزامی ن تحصیلی هايفعالیت در دانشجو فیزیکی حضور که پذیرش است از ايشیوه :غیرحضوري -6
 به آن از بخشی و حضوري صورت به آن از آموزش بخشی که پذیرش است از ايشیوه :حضورينیمه -7

  .شودمی انجام صورت غیرحضوري
 سوي از که است آموزشی و پژوهشی امور به مسلط و آگاه علمی هیئت عضو :آموزشی راهنماياستاد  -8

  .باشد آموختگی دانش تا ورود تاریخ از دانشجو تحصیلی راهنماي تا شودمی انتخاب دانشگاه
 دنبال را مشخصی هدف که است تحصیلی رشته هر دروس از پیوسته هم به ايمجموعه :درسی برنامه -9

 .است رسیده تصویب به ربطمراجع قانونی ذي توسط آن برنامه و کندمی
 32آزمایشگاهی یا عملی ساعت، 16 نظري واحد هر براي آن مفاد که است درسی میزان :درسی واحد-10

 و ساعت 64 عرصه در کار یا کاروزي ساعت، 48 علمی) (بازدید میدانی عملیات یا کارگاهی ساعت،
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   جراا مصوب درسی برنامه طبق و تابستانی دوره یا تحصیلی سالنیم یک طول در ساعت 120 کارآموزي
  .شودمی

ارت مه یا دانش کمبود رفع براي آن گذراندن آموزشی، گروه تشخیص به که است درسی :جبرانی درس -11
  .است ضروري مربوط تحصیلی دوره آغاز در دانشجو،

و  مشخص داراي قلمرو موضوع لحاظ به که علمی هايشاخه از فرعی شعب از یکی: تحصیلی رشته-12
  انجامد.می مشخصی کارآمدي و به احراز دانش تخصصی، مهارت یا است علمی هاياز سایر شاخه متمایز

شود. باشد اطالق می آن تخصصی بر وجه ناظر که تحصیلی رشته یک اي ازبه شعبه :تحصیلی گرایش-13
  .باشد بیشتر رشته واحدهاي کل درصد 70 از نباید رشته یک از گرایش در دو دروس اختالف

اهی دانشگتحصیلی است که دارنده دیپلم (در نظام آموزشی داراي پیش دوره :پیوسته کاردانی دوره-14
 درسی واحد 68 گذراندن حداقل با و شوددانشگاهی) به آن وارد میپیش دوره گذراندن بدون نیاز به
  .آیدل میینا کاردانی مدرك دریافت به مصوب، درسی طبق برنامه

 ذراندنگ است که فرد پس از اخذ دیپلم و متوسطه دوره از پس تحصیلی دوره: ناپیوسته کاردانی دوره-15
 68 گذراندن حداقل با و شده دانشگاهی) به آن وارد(در نظام آموزشی داراي پیش دانشگاهیپیش دوره
  .آیدمیل ینا کاردانی مدرك دریافت به مصوب درسی طبق برنامه درسی واحد

 است که فرد پس از اخذ دیپلم و متوسطه دوره از پس تحصیلی دوره: پیوسته یکارشناس دوره-16
گذراندن  با و شده دانشگاهی) به آن وارد(در نظام آموزشی داراي پیش دانشگاهیپیش دوره گذراندن

  .آیدمیل ینا کارشناسی مدرك دریافت به مصوب درسی برنامه طبق درسی واحد 130 حداقل

 ) آغازناپیوسته یا (پیوسته کاردانی دوره از پس که است تحصیلی دوره :ناپیوسته کارشناسی دوره-17
 کارشناسی مدرك دریافت به مصوب درسی برنامه طبق درسی واحد 68 گذراندن حداقل و با شودمی

  .شودمی منتهی

 آزمونی مشترك، مواد به توجه با که است متوسطه دوره در تحصیلی هايرشته مجموعه: آزمایشی گروه-18
  .شودمی بنديدسته

ص تخص با علمی هیئت عضو تعدادي از متشکل دانشگاهی سازمانی واحد ترینبنیادي: آموزشی گروه-19
 آن اندازيراه و ایجاد که به منظور علمی خاص یا چند رشته متجانس است يرشته یک در مشترك

  .شودمی تشکیل دانشگاه در تحصیلی رشته
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بردي در ریزي راهو برنامه گذاريسیاست سطح در اولین تخصصی شوراهاي از یکی: آموزشی شوراي-20
که به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرایی مرتبط با تحصیل  است امور آموزشی دانشگاه

 ورايشود. شمی تشکیل آموزشی معاون ریاست به تکمیلیتحصیالت  و آموزشی حوزه معاونت در دانشجو
اه منتخب دانشگ یا کمیته آموزشی گروه به را نامهشیوه این در شده مشخص اختیارات تواندمی آموزشی

  .کند تفویض یا دانشکده

 وابطض برابر و رسانده پایان به موفقیت با را تحصیلی هايدوره از یکی که است فردي :آموختهدانش-21
  .باشد کرده دریافت را مربوط تحصیلی مدرك یا معین، گواهی

  .است پایانی امتحانات هفته دو و آموزشی هفته 16 شامل تحصیلی سالنیم هر: تحصیلی سالنیم-22

  .است پایانی امتحانات هفته یک و آموزشی هفته 6 شامل: تابستان بازه-23

هاي درخواست و هادانشکده از ارسالی آموزشی هايپرونده بررسی وظیفهکمیته منتخب دانشگاه: -24
 مدیر یس،یر به عنوان دانشگاه آموزشی معاون شامل آن اعضاي که دارد عهده به را دانشجویان آموزشی

 اءاز اعض نفر و سه کمیته، دبیر به عنوان آموزش معاون امور رئیس، نائب به عنوان دانشگاه آموزش امور
 آموزشی شوراي پیشنهاد به است که آموزشی هاينامهینیآ و مقررات به آشنا و مجرب علمیهیئت

  .شوندو با حکم ریاست دانشگاه براي مدت دو سال منصوب می دانشگاه

هاي کالن دانشگاه در زمینه تمرکززدایی، بخشی از در راستاي سیاستکمیته منتخب دانشکده: -25
شود. مرجع کمیته منتخب دانشکده واگذار میاختیارات کمیته منتخب شوراي آموزشی دانشگاه به 

یس دانشکده (رئیس کمیته)، معاون آموزشی یاي متشکل از رها، کمیتهگیرنده در دانشکدهتصمیم
علمی مجرب هستند که به انتخاب رئیس دانشکده و ب رئیس کمیته) و دو نفر عضو هیئتیدانشکده (نا

کده به عنوان دبیر کمیته (بدون حق رأي) در گردند. مسئول آموزش دانشبا حکم وي منصوب می
  کند.جلسات شرکت می


