
 

 

 رمزک آموزش عالی فیروزآباد
 

 

 های کاردانی و کارشناسینامه آموزشی دورهآیین

 نامه اجرایی آنو شیوه
 «ومسویرایش »

 

 

 

 معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی فیروزآباد تهیه و تدوین:

 معاونت آموزشی و پژوهشی -مرکز آموزش عالی فیروزآباد  -خیابان عبداهلل انصاری  -بلوار شهید بهشتی  -فیروزآباد  آدرس:

 194-87987783 تلفن:              9794977747 کد پستی:

 http://fabad-ihe.ac.ir پایگاه الکترونیکی:
 

 

 

 
 وم سویرایش 

 4931ماهآبان 

 

  



 

«2» 

 

  ما  دا هب
 «ماهم ارج یی آنو شیوهکارشناسی  و اهی کارد نیآموزشی دورهماهم آیین»

 . هدف1 ماده

 یجادا وجامعه  یازهایمتعهد، متخصص و متناسب با ن یانسان یروین یتترب یبرا یامور آموزش دانشگاه یمتنظ نامه،ینآئ ینا یناز تدو هدف
 یفیسطح ک ارتقایموجود در جهت  هاییتاز ظرف ینهکشور و استفاده به یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال یآموزش یتهایدر فعال یهماهنگ

 است. یانآموزش دانشجو

 یف. تعار2 ماده

 .یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق . وزارت:1

و پژوهشی )اعم از دولتی و غیردولتی( است که دارای مجوز تاسیس از  یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه هر یک ازمنظور  :دانشگاه. 2
 است. پیوسته یو کارشناس یوستهناپ یکارشناس ی،چند دوره کاردان یا یک یمجر مراجع زیربط بوده، و

از بودجه  ست کهدر طول سنوات مجاز دوره تحصیلی  بدون پرداخت هزینه در دانشگاه هایی ا منظور آموزش دانشجو  :آموزش رایگان .3
 .کنندعمومی دولت استفاده می

 .ی است که در یکی از دوره های آموزش عالی برابر ضوابط معین، پذیرفته شده، ثبت نام کرده و مشغول تحصیل است.فرد دانشجو:. 4

 ند.کمیلیت های آموزشی دانشگاه شرکت منظور شیوه ای از آموزش است دانشجو به صورت تمام وقت در فعا حضوری:. 5

 که حضور فیزیکی دانشجو در فعالیت های آموزشی الزامی نیست. از آموزش است یا یوهمنظور شغیرحضوری: . 6

از آن به صورت غیرحضوری انجام ای از آموزش است که بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی منظور شیوه :یحضور یمهآموزش ن. 7
 شود.می

دانشجو تحصیلی  راهنمایتا  شودیانتخاب م دانشگاه یاست که از سو یآگاه و مسلط به امور آموزش یعلم یئتعضو ه :آموزشی یراهنما .8
 باشد. آموختگیاز تاریخ ورود تا دانش

ای به هم پیوسته از دروس هر رشته تحصیلی است که هدف مشخصی را دنبال می کند و برنامه آن منظور مجموعه برنامه درسی: .9

 تصویب رسیده است. توسط شورای عالی به

 یدانیم عملیات یا یساعت، کارگاه 23 یشگاهیساعت، آزما 11 ینظر برای هر واحداست که مفاد آن  یدرس یزانم یامقدار  :ی. واحد درس10
و طبق  یدوره تابستان یا یلیتحص یمسالن یکدر طول  ساعت 131و کارآموزی ساعت 18 یا کار در عرصه یساعت، کارورز 84)بازدید علمی( 

 شود. یارائه م یمصوب درس برنامه

دوره  طی یامهارت دانشجو، در آغاز  یارفع کمبود دانش و  یگذراندن آن برا ی،گروه آموزش یصاست که به تشخ یدرس :ی. درس جبران11
 است. یضرور همربوط یلیتحص

کامال مشخص است و از موضوعات گروههای علمی یکی از شعب فرعی از گروههای علمی است که به لحاظ موضوع  :یلی. رشته تحص12
 نجامد.اه و حداقل به یک کارایی مشخص میدیگر متمایز بود

 7که اختالف دروس در دو گرایش نباید از حصیلی که ناظر بر تخصص آن باشد، : هر یک از شعب یک رشته تگرایش تحصیلی. 13

 ن بیشتر باشد.آ درصد کل واحدهای 21ه و کمتر از درصد کل واحدهای آن رشت

و شامل دانش آموختگانی است که با گذراندن دوره  شودیاست که پس از دوره متوسطه آغاز م یلیدوره تحص :پیوسته ی. دوره کاردان14
مدرک  یافتبه در یلیمصوب رشته تحص یدرس برنامهطبق  یواحد درس 14 حداقل با گذراندنو دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده پیش
 شود.ینائل م یکاردان

و شامل دانش آموختگانی است که با گذراندن  شودیاست که پس از دوره متوسطه آغاز م یلیدوره تحص پیوسته:. دوره کاردانی نا15

مدرک  یافتبه در یلیمصوب رشته تحص یدرس برنامهطبق  یواحد درس 14 حداقل با گذراندندوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و
 شود.ینائل م یکاردان
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و طبق  درسیواحد  121 حداقل شود و دانشجو با گذراندنیاست که پس از دوره متوسطه آغاز م یلیدوره تحص :یوستهپ ی. دوره کارشناس16
 .شودینائل م یمدرک کارشناس یافتبه در یبرنامه درس

و طبق  درسیواحد  14 حداقل شود و دانشجو با گذراندنیآغاز م یاست که پس از دوره کاردان یلیدوره تحص :یوستهناپ ی. دوره کارشناس17
 گردد.ینائل م یوستهناپ یکارشناس یافتمصوب به در یبرنامه درس

 شود.مواد آزمونی مشترک، دسته بندی میدر دوره متوسطه است که با توجه به  یلیمختلف تحص یهامجموعه رشته :یشی. گروه آزما18
دارای تخصص مشترک در یک رشته علمی  یعلم یئتعضو ه یمتشکل از تعداد یدانشگاه یواحد سازمان یادیترینبن :ی. گروه آموزش19

 شود.شته تحصیلی، در دانشگاه تشکیل میاست که با ایجاد و راه اندازی آن ر
حوزه معاونت آموزشی و باشد که در ح سیاستگذاری بخشی از دانشگاه مییکی از شوراهای تخصصی اولین سط شورای آموزشی:. 20

شود و نسبت به سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی به ریاست معاون آموزشی تشکیل می تحصیالت تکمیلی
این آیین نامه را در تواند اختیارات مشخص شده شورای آموزشی می نماید.نشگاه و هیات رئیسه اقدام میمربوط و ارائه به شورای دا در بخش

 گروه آموزشی یا کمیته منتخب تفویض نماید. هب

 تحصیلیمدرک  یا یگواه ین،برساند و برابر ضوابط مع یانبه پا یترا با موفق یلیتحص یهااز دوره یکیاست که  یفرد . دانش آموخته:21
 کرده باشد. یافتمربوط را در

 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است. 11: هر نیمسال تحصیلی شامل نیمسال تحصیلی. 22
 هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایانی است. 1شامل دوره تابستان: . 23

 ورود به دوره یو اختصاص یعموم شرایط. 3 ماده

 وزارتبرابر مصوبات  یورود به آموزش عال یعموم یطداشتن شرا .3-1

 مطابق مقررات وزارت. یعلم یاحراز توانمند .3-2

 نحوه اجرای دوره .4 ماده
 شود.وزش دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام میمآ
دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی را منحصرا برای دانشجویان خارجی در  تبصره: 

 صورتی که حد نصاب الزم برای تشکیل کالس برسد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به زبان انگلیسی ارائه نماید.

که در آن با مجوز  یادوره یوزارت را برا یآموزش یزیربرنامه یمصوب شورا یو درس یآموزش یهاموظف است، برنامه دانشگاه .5 ماده

 .یداجرا نماشورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، 
معارف تبصره: دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد از واحدهای درسی هر دوره را با الویت دروس پایه و عمومی به جز دروس مجموعه 

 اسالمی و فارسی عمومی به صورت الکترونیکی )مجازی( با تاکید بر محتوای الکترونیکی و رعایت استانداردهای مصوب وزارت ارائه نماید.

دانشگاه موظف است، برای هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش، یکی از مدرسان مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان  :6ماده

 آموزشی تعیین و اعالم نماید.راهنمای 

 دورهدر  یانتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخاب یواحد درس 31و حداکثر  13تواند حداقل یم یلیتحص یمسالدانشجو در هر ن .7 ماده

 واحد است. 1 یتابستان

 یتواندبعد م یلیتحص یمسالدر ندر اینصورت دانشجو با تایید گروه آموزشی باشد،  17حداقل  یمسالن یکدر  ییاگر معدل دانشجو :1 تبصره
 .نمایدرا اخذ  یواحد درس 38حداکثر تا 

واحد درسی باقی داشته باشد، بشرطی که میانگین کل وی باالی  38چنانجه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداکثر  :2 تبصره
 درسی اخذ نماید.واحد  38باشد میتواند تا  11

 انتخاب یمذکور را در دوره تابستان یتواند واحدهایمانده باشد، م یباق یواحد درس 4دانشجو حداکثر  یلکه از تحص یطیدر شرا :3 تبصره
 .یدنما

 این ماده استفاده کند. 2و  3: دانشجو همزمان نمی تواند از مفاد تبصره 8تبصره 

، بنا به دالیل موجه و خارج از به تشخیص گروه آموزشی  یمسالهر ن پایاندانشجو در  یا باقی مانده یانتخاب یواحدهادر صورتیکه  :5 تبصره
 یو یلیکامل در سنوات تحص یلیتحص یمسالن یکبه عنوان  یمسالن ینادر اینصورت  برسد، یدرس واحد 13کمتر از  بهاراده دانشجو 
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به عبارت دیگر، در شرایط مذکور، اگر تاثیر است. )صره یک این ماده( بیموضوع تب) دانشجو یممتاز یا شدن مشروطدر اما  شود،یم محسوب
 .(شودو باالتر شد ممتاز محسوب نمی 17 واحد شد مشروط نیست و اگر 13میانگین دانشجو کمتر از 

، آموزش عالی فیروزآباد اخذ نمایندواحد در مرکز  2که در دوره تابستان حداقل  دوم دانشگاهاز دانشجویان روزانه و نوبت  :7ذیل ماده  1بند  -شیوه نامه اجرایی

های معمولی دانشجویان نوبت دوم ورودی همان سال و شهریه متغیر به میزان دو برابر شهریه هر واحد نیمسالشهریه ثابتی به میزان یک سوم شهریه ثابت 
واحد اخذ نمایند از پرداخت شهریه ثابت و متغیر و دانشجویان نوبت  2دانشجویان دوره روزانه که کمتر از ضمنا  گردد.نوبت دوم ورودی همان سال اخذ می دانشجویان

 باشند.عاف میدوم از پرداخت شهریه ثابت م

با تایید گروه آموزشی داشته باشد،  یدو درس نظردانش آموختگی حداکثر  یبرا در آخرین نیمسال تحصیلی  که دانشجو یدر صورت .8 ماده

یا در دوره  به استاد معرفیآن دو درس را به صورت  تواندیم (7ماده  2و  3وضوع تبصره های )مرعایت سقف واحدهای آن نیمسال با و 
 بگذراند. تابستان

را گذرانده باشد، می  فوقنظری را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس  -چنانچه دانشجویی قبال یک درس عملی :تبصره
 تواند با رعایت مفاد این ماده، بخش نظری آن را به صورت معرفی به مدرس اخذ نمایند.

 
 شورایبر عهده  (مصوب یطبق برنامه درس)دروس  (تقدم و تأخر) یازن یشپ یتدروس هر دوره با رعا یهارائه کل یبو ترت یچگونگ .9 ماده

 گروه است. یآموزش

 دروس معاف است. (تقدم و تأخر) یازن یشمقررات مربوط به پ یتاز رعا یلی،تحص یمسالن یندانشجو در آخر :تبصره

 کارشناسی یهادوره یواحد و برا 1 یوستهناپ یو کارشناس یکاردان یهامرتبط در دوره یرغ یهارشته یبرا یجبران یتعداد واحدها .10 ماده

 شود.یمنو کل محاسبه  یمسالدر معدل ن یباشد. نمره دروس جبرانیم یواحد درس 11حداکثر 
است و در دوره  18تبصره: دانشگاه اختیار دارد برای دانش آموختگان دوره کاردانی پیوسته )فاقد مدرک پیش دانشگاهی( که معدل کل آنها زیر 

واحد درسی جبرانی ارائه کند. نمره این دروس  31اند حداکثر تشخیص گروه آموزشی( پذیرفته شده کارشناسی ناپیوسته در رشته غیر مرتبط )به
 شود.ه نمیدر میانگین نیمسال و کل محاسب

 است. یرپذامکان یلیرشته تحص یکدوره تحصیلی صرفا یکبار  و در دانشجو در هر  آموزش رایگان برای هر .11 ماده

دانشجوی مشمول آموزش رایگان در دانشگاههای دولتی، در صورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب  :12ماده 

طبق مصوبه هیات امنای در صورتی که سنوات مجاز تحصیلی دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزینه مربوط مجدد آن درس، 
 باشد.دانشگاه می

ی ) مبنی بر اتمام کلیه دروس، نیمسال با تایید مدیر گروه آموزشدانشجو می توانددر بازه یک ماه از شروع آخرین  :8ماده  یلذ 1بند -یینامه اجرا شیوه
اقدام به اخذ یک یا دو درس معرفی به استاد نماید. این دروس در آخرین نیمسال ثیت شده و به نیمسال های دیگر قابل ری دروس و...( عدم ارائه حضو

متحان درس در صورتی که دانشجو در اانتقال نمی باشد. ثبت نمرات این دروس تا پایان مهلت ثبت نمرات آن نیمسال برای مدرس امکان پذیر است. 
ستاد اخذ نمره قبولی نگردد، ملزم  به اخذ درس بصورت حضوری یا معرفی به ا خ آن توسط مدرس درس تعین گردیده است موفق بهبه استادکه تاریمعرفی 

 اشد.بن آخرین نمره دروس آن نیمسال میباشد و تاریخ دانش آموختگی دانشجو، تاریخ قطعی شد) به تشخیص گروه آموزشی( می

دی ماه با  11شهریور تا  11تواند در بازه زمانی دانشجو میبرای ثبت دروس معرفی به استاد در دوره تابستان، :8ماده  یلذ 2ند ب-یینامه اجرا شیوه
دی ماه برای مدرس امکان پذیر است و تاریخ دانش  11اخذ یک یا دو درس معرفی به استاد نماید. ثبت نمره این دروس تا تایید گروه آموزشی اقدام به 

 شهریور ماه خواهد بود. 21ختگی دانشجو آمو
دانشجویی که دو درس معرفی به استاد اخذ نموده در صورتی که در هر یک از سایر درس یا درس های مردودی :8ماده  یلذ 3بند -یینامه اجرا شیوه

 ز آن یا دوره  تابستان به صورت حضوری اخذ نمایدارا مجددا در نیمسال بعد 
دانشجویی که یک درس معرفی به استاد اخذ نموده و در صورتی که تنها در یکی از سایر دروس خود موفق به :8ماده  یلذ 4بند -یینامه اجرا شیوه

 کسب نمره قبولی نگردد، در صورت تایید گروه آموزشی می تواند درس مردودی را به عنوان دومین درس معرفی به استاد اخذ نماید
پس از ثبت درس معرفی به استادبا تایید گروه آموزشی، در صورتیکه دانشجو در یکی از سایر دروس خود موفق به  :8ماده  یلذ 5بند -یینامه اجرا شیوه

 باشند.معتبر میکسب نمره قبولی نگردد، دروس معرفی به استاد ثبت شده کماکان 
 گردد.انشگاه توسط شورای گروه تعیین میهیات علمی تمام وقت دمدرس دروس معرفی به استاد، ازمیان اعضای :8ماده  یلذ 6بند -یینامه اجرا شیوه
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مطابق مصوبات به واند در دوره های غیرحضوری که منتهی به مدرک تحصیلی می شود، تاین آیین نامه می دانشجوی مشمول :13ماده 

 طور همزمان تحصیل کند.

 استعدادهای درخشان بر اساس مصوبات  شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت انجام می گیرد. یانهمزمان دانشجو یلتحص :تبصره

 مؤسسه است. یآموزش یدروس بر عهده شورا یدرباره موارد حذف، اضافه و حذف اضطرار یمو اتخاذ تصم یزیربرنامه .14 ماده

 
 

 سال (چهار) 8 یوستهپ یکارشناس یهاسال و در دوره 3یوستهناپ یو کارشناس یکاردان یهادر دوره یلحداکثر مدت مجاز تحص .15 ماده

 است.
برای دوره های کاردانی و کارشناسی در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر یک نیمسال دانشگاه اختیار دارد : 1تبصره 

آموخته . چنانچه دانشجو در این مدت دانشناپیوسته و حداکثر دو نیمسال  برای دوره کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد
 نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

 شود.ان مشمول آموزش رایگان دریافت میدانشگاه از دانشجویهزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیات امنا :3تبصره 

 
 

توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت در کالس، انجام تکالیف و دانشجو در هر درس  یلیتحص یشــرفتپ یابیارز .16 ماده

 شود.ت عددی از صفر تا بیست محاسبه مینتایج امتحانات انجام می شود و به صور

 است. یالزام ی،س نظرودر یبرا آزمون کتبی یبرگزار :1 تبصره

 یفمصوب توأم با تکل یکه در برنامه درس یکار در عرصه و دروس یی،صحرا یاتعمل ی،کارورز یری،دب یننمرات دروس تمر :2 تبصره
ناتمام  نباشد، یسرم یلیتحص یمسالن یکآنها در طول  یلمربوط، تکم یگروه آموزش ییدو تأ یصکه به تشخ یشود، در صورتیارائه م پژوهشی

 شود.انجام می 18طبق شیوه نامه ماده  ، قطعی شدن نمره ناتمامشودیم یتلق
 

روز از تاریخ برگزاری امتحان پایان  11درس موظف است، نمره ارزیابی نهایی دانشجویان را ظرف مدت  مدرس هر :11ذیل ماده  1بند  -شیوه نامه اجرایی

 .نیمسال آن درس در سامانه آموزشی ثبت نماید
به منظور بررسی و در صورت لزوم ترتیب اثر به تقاضای تجدیدنظر دانشجویان در خصوص نمره اعالم شده، امکان تغییر :11 ماده یلذ 3بند  -یینامه اجرا یوهش

 روز کاری پس از اعالم نمره محفوظ است. 2نمره برای مدرس تا 
 کند.حان هر نیمسال، نمرات را قطعی میس از آخرین امتروز پ 18اداره آموزش  :11ذیل ماده  2بند  -شیوه نامه اجرایی
توسط مدرس، برای دروس اخذ شده در نیمسال اول پانزدهم  3انتهای بازه زمانی ثبت نمرات دروس مندرج در تبصره  :11ذیل ماده  8بند  -شیوه نامه اجرایی

اشد. تاریخ قطعی شدن نمرات این دروس توسط اداره آموزش دانشگاه، دو هفته پس بتابستان پانزدهم دی ماه می  اسفندماه، نیمسال دوم پانزدهم شهریورماه، و دوره
مصوب شورای عالی برنامه ریزی در طول دو نیمسال برنامه ریزی شده، از این موضوع مستثنی  دروسی که بر اساس سر فصل  از ثبت نمره توسط مدرس خواهد بود.

 است.

برای هر درس نظری و برگزاری حداقل یک امتحان میان نیمسال تا یک ماه قبل از شروع امتحانات نیمسال دانشگاه  :11ذیل ماده  1بند  -اجراییشیوه نامه 

 اعالم نتایج تا دوهفته قبل از تاریخ شروع امتحانات پایان نیمسال الزامی است.

 

 
 

معادل و از دانشجویان دوره کاردانی روزانه از نیمسال ششم   دهم یمسالروزانه از ن یوستهپ یکارشناس یاناز دانشجو :15ماده یلذ 1بند -یینامه اجرا شیوه
 .شودیاخذ م یهنوبت دوم شهر یاندانشجو یهشهر

 
 سال است. 1و ماقبل،  1211-11حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودس سال تحصیلی :15ماده یلذ2بند -یینامه اجرا شیوه

را  انتخابیحداکثر دو درس  یمسال،روز پس از شروع ن 11در مهلت کمتر از  یلیتحص یمسالدر هر ن تواندیدانشجو م :14ماده یلذ 1بند -یینامه اجرا شیوه
 نشود. یشتراز حداقل واحد مجاز کمتر و از حداکثر مجاز ب یمسال،ن یتعداد کل واحدها ینکهمشروط بر ا ید،دو درس انتخاب نما یاحذف و 
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 است. یحضور دانشجو در تمام جلسات درس الزام .17 ماده

چنانچه غیبت دانشجو به  داشته باشد،  یبتغ یمسالن یاندر جلسه امتحان پا یاجلسات و  سه شانزدهماز  یشب یاگر دانشجو در درس :1تبصره
در  شود.یآن درس حذف م تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه،

ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست  13این صورت رعایت حد نصاب 
 شودوی محسوب میسنوات تحصیلی 

از شروع ، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی دانشگاه قبل : در شرایط خاص3تبصره 
 امتحانات  و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است

این ماده، در صورت اضطرار تا دوهفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفا یک  1دانشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره  :2تبصره 
 واحد نباشد. 13باقیمانده دانشجو کمتر از درس نظری را با تایید گروه آموزشی حذف کند به شرط اینکه تعداد واحدهای 

 

 
 

 است. 11در هر درس  یحداقل نمره قبول .18 ماده

مذکور را با نمره قبولی دروس  درس یا یبعد یمسالهایکسب نکند، چنانچه در ن یچند درس نمره قبول یا یککه در  ییدانشجو: 1تبصره
ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین حصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی میدر ریزنمرات ت بگذراند، نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی

 کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس مالک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
باشد و مشروطی موختگی میره تحصیلی هنگام دانش آصرفا برای محاسبه میانگین کل دو، 1گذراندن دروس با استفاده از تبصره  :2تبصره 

 کند.نثی نمیدانشجو در نیمسال های قبل را خ
 شود.نمره مردودی دریافت می کنند، نمیتسهیالت این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انظباطی،  :3تبصره 

 دانشجویشود. یم یمشروط تلق یمسالباشد، دانشجو در آن ن 13دانشجو کمتر از  یلیتحص یمسالچنانچه معدل نمرات هر ن .19 ادهم

 را ندارد. یواحد درس 18از  یشحق انتخاب ب یلی(تحص یمسالن ینجز در آخر)بعد  یمسالمشروط، در ن

 یا یاعم از متوال نیمسال 2 یوستهپ یو در دوره کارشناس یمسالدو ن یوستهناپ یکارشناسچنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و  :1 تبصره

 .شودیمحروم م یلاز تحصمشروط شده باشندمتناوب 

از آن را  نسخه یکع دهد و الکتباً اط یاداره آموزش دانشگاه موظف است، موضوع مشروط شدن دانشجو را هر بار به و :19ماده  یلذ 1بند -یینامه اجرا شیوه
غ الاز اب یانسخه مشروطی، یمسالن یناداره آموزش از دوم ین،وه بر اال. عیدرا در پرونده دانشجو ضبط نما یاارسال نموده و نسخه یلیتحص یاستاد راهنما یبرا

 .یدنمایخانواده دانشجو ارسال م یرا برا یمشروط

 .یستن مقررات یدر اجرا یامر، منعیندانشجو از ا یعالاطیاظهار ب یابه دانشجو و  یغ مشروطالقصور دانشگاه در اب :19ماده  یلذ 2بند -یینامه اجرا شیوه

 تحصیلی یاز مرخص یمسالدو ن یوستهپ یو در دوره کارشناس یمسالن یک یوستهناپ یو کارشناس یدر دوره کاردان تواندیدانشجو م .20 ماده

 .یداستفاده نما
 است. یلیو بدون احتساب در سنوات تحص یلیتحص یمسالدانشجو دو ن یمانزا یحداکثر مدت مجاز مرخص :1 تبصره

در درس )با اعالم کتبی مدرس تا قبل از شروع امتحانات  دانشجو سه شانزدهم از  یشب یبتمدرس هر درس غ :17ماده  یلذ 1بند -یینامه اجرا شیوه
 درج غیبت برای آن درس در سامانه آموزشی می نمایدآموزش دانشکده اقدام به یا غیبت دانشجو در جلسه امتحان پایان نیمسال، پایان نیمسال( 

در صورتی که دانشجو غیبت خود در کالس یا امتحان را موجه می داند، الزم است مستندات کافی دال بر موجه : 17ده ما یلذ 2بند -یینامه اجرا شیوه
دانشکده پس از بررسی مستندات، نظر . آموزش دانشکده ارائه نماید بودن غیبت را حداکثر تا سه روز کاری پس از تاریخ امتحان پایان نیمسال آن درس به

در صورت تایید موجه بودن غیبت نماید. ه شورای آموزشی دانشگاه ارسال میهفته پس از پایان امتحانات آن نیمسال ب شوراهای گروه  و دانشکده را تا دو
 ردد.گدرس در کارنامه( آن درس حذف می دانشجو در شورای آموزشی دانشگاه،  )با حفظ عنوان

کلیه دروس یک نیمسال پس از اخذ نظر استاد راهنمای تحصیلی و مرکز مشاوره دانشگاه در شورای آموزشی  حذف  :17ذیل ماده  3بند -شیوه نامه اجرایی
 گردد.وزش دانشگاه اعالم میبه اداره آمدانشکده )بنا به تفویض اختیار شورای آموزشی دانشگاه( تصمیم گیری نهایی شده و 

 دهد.رسما به خانواده دانشجو اطالع مینیمسال را  اداره آموزش دانشگاه، موضوع موافقت با حذف کلیه دروس :17ذیل ماده  4بند  -شیوه نامه اجرایی
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 بدونو  یلیتحص یمسالدو ن ی،آموزش یو شورا «مؤسسه»پزشک معتمد  ییددانشجو، در صورت تأ یپزشک یمدت مجاز مرخص :2 تبصره
 است. یلیاحتساب در سنوات تحص

 
ت ادو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنو رمانند ماموریت همسر یا والدین(  حداکثررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی ): ب2تبصره 

 مجاز، در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است.
تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصی های مذکور در این ماده و تبصره های مندرج در آن بهره دانشجو می: 8تبصره

 مند شود.

پس از  هفته یکتا  یدالورودجد یدانشجو یبرا) یمسالقبل از شروع آن ن یدبا یمسالن یکدر  یمرخص یمتقاض یدانشجو :20ماده  یلذ 1بند -یینامه اجرا شیوه
 گردد.یم معاف یمسالن یرمتغ یهنوبت دوم از پرداخت شهر یصورت، دانشجو ین. در ایدارائه نما یخود را به گروه آموزش یکتب یتقاضا (ثبت نام یرسم یختار

 (انتخاب واحد)ثبت نام  یمسالکه در آن ن یی، دانشجو1بعد از اتمام مهلت مذکور در بند  یمرخص یدر صورت ارائه تقاضا :20ماده  یلذ 2 بند-یینامه اجرا شیوه
 گردد یم 31است مشمول ماده که ثبت نام ننموده ییآن را دارد. اما دانشجو یطشرا یتبا رعا 17ماده  3از تبصره  یمندنموده، امکان بهره

آموزش  ادارهبه  یینها یمدانشکده بوده و تصم یآموزش یدانشجو بر عهده شورا یدر خصوص مرخص یینها گیرییمتصم :20ماده  یلذ 3بند -یینامه اجرا شیوه
 .یدنمایم یرسانعالرا رسماً به خانواده دانشجو اط یلیتحص یگردد. اداره آموزش دانشگاه، موضوع موافقت با مرخصیم مالدانشگاه اع

 و یدانشجو در دوره کاردان یلیتحص یو مرخص (17موضوع تبصره ماده )دروس  یهحذف کل هاییمسالمجموع ن :20ماده  یلذ 4بند -یینامه اجرا شیوه
 باشد.یم یمسالحداکثر دو ن یوستهپ یو در دوره کارشناس یمسالن یکحداکثر  یوستهناپ یکارشناس

های منجر به بستری بیش از سه هفته در ب در سنوات، تنها در مورد بیماریمندی از مرخصی پزشکی بدون احتسا بهره :21ماده  یلذ 4بند -یینامه اجرا شیوه
 بیمارستان و یا بیماری های حاد و صعب العالج قابل بررسی است

 

 

 شود. یمحسوب م یل، انصراف از تحص دانشگاهبدون کسب اجازه از  یلیتحص یمسالعدم ثبت نام دانشجو در هر ن .21 ماده

 است. «دانشگاه» یآموزش یبرعهده شورا یلمنصرف از تحص یدانشجو یلدر مورد بازگشت به تحص گیرییمتصم :تبصره
در گردد و می یمقرر به اداره آموزش دانشگاه قطع یخمدارک در تار یهکل یلپس از تحو یرش،نام دانشجو در بدو پذثبت :21ماده  یلذ 1بند  -یینامه اجرا شیوه

 گردد.یمحسوب م یمسالنام در آن نثبت یآن توسط اداره آموزش به معنا ییدانجام انتخاب واحد توسط دانشجو و تأ ها،یمسالن یرسا

، بعد یمسالمحسوب گردد، در شروع ن یلاز تحص منصرف ، یمسالن یکنام در عدم ثبتبه دلیل  چنانچه دانشجوی پسر :21ماده  یلذ 2بند  -یینامه اجرا شیوه
  پذیرد.حوزه نظام وظیفه مکاتبه صورت می حکم انصراف از تحصیل وی صادر شده  و برای لغو معافیت تحصیلی او با

 

به اداره آموزش  شخصا و به صورت کتبی درخواست انصراف خود را یدداشته باشد، با یلکه قصد انصراف از تحص ییدانشجو .22 ماده

. در یردانصراف خود را پس بگ یتقاضا ،و تا دوماه بعد از تاریخ ارائه درخواست یکبار یدانشجو مجاز است فقط برا اینکند.  یمتسل «مؤسسه»
 شود.یصادر م یلاز تحص یمهلت، حکم انصراف و این یپس از انقضا یراینصورت،غ

 

 دیگر یشگرا یابه رشته  یشگرا یارشته  یکاز  تواندیم یرز یطبا داشتن شرا یوستهپ یو کارشناس یکاردان یهادوره یدانشجو .23 ماده

 دهد: یشگرا یارشته  ییرتغ «دانشگاه»و در همان  یگرد یشیگروه آزما یکدر  یا یشیدر آن گروه آزما یلیتحص

 ،« دانشگاه »دانشجو در همان  یمورد تقاضا یشگرا یاوجود رشته  -الف
 .« دانشگاه » یآموزش یشورا ییدو تأ یموافقت گروه آموزش -ب

گروه آزمایشی ذیربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در   یدانشجو در آزمون سراسر یکمتر نبودن نمره اکتساب -ج
 با تایید سازمان سنجش و آموزش کشور یرش،در سال پذ« دانشگاه»آن

 یمانده،دانشجو در سنوات مجاز باق یلامکان ادامه تحص -د

 دهد یشگرا یارشته  ییرفوق، تغ یطشرا یتتواند با رعایم یکبار یفقط برا یلیدانشجو در هر دوره تحص :تبصره

 بهملزم  یمسال،نام ندر صورت ارائه درخواست انصراف پس از انجام ثبت یل،نوبت دوم منصرف از تحص یدانشجو :24ماده  یلذ 1بند -یینامه اجرا شیوه
 .یدپرداخت نما یزنام نموده را ندر دروس ثبت یرمتغ یهزم است شهرال یمسال،ثابت بوده و در صورت ارائه درخواست پس از شروع ن یهپرداخت شهر
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 پذیرامکان 31و ضوابط ذکر شده در ماده  یطبا داشتن شرا یشگرا ییرممنوع است، اما تغ یوستهناپ یرشته در دوره کارشناس ییرتغ .24 ماده

 .است
هایی که پذیرش در آنها از طریق آزمون طریق بدون آزمون می باشد به رشتهتغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی در دوره از  تبصره:

 سراسری صورت گرفته است، ممنوع می باشد.

 32ه ممنوع است، اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده در ماده تغییر رشته دانشجویان در دوره کارشناسی ناپیوست: 25ماده 

 .امکان پذیر است

 مؤسساتها و دانشگاه یو کارشناس یکاردان یهادوره یانو انتقال دانشجو یهمانیم نامهینو انتقال دانشجو مطابق آئ یهمانیم .26 ماده

 شود.انجام می مصوب وزارت  یدولت یرو غ یدولت یعال یآموزش

 
و  (37، 31، 31 38موضوع مواد)و انتقال  یشگرا یارشته  ییرتغ یطمشروط به احراز همزمان شرا یش،گرا یارشته  ییرانتقال توأم با تغ .27 ماده

 است. یرپذامکان یکبار یمبدأ و مقصد تنها برا «مؤسسات»با توافق 

گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان  واحدهای درسیو پذیرش  یسازمعادل .28 ماده

 پذیر است.

 شود.یو کاسته م یلی دانشجوتحص مجاز سنوتاز  یمسالن یکدانشجو،  یشدهیرفته واحد دروس پذ 31تا  13هر  یبه ازا: 1تبصره
 

 آموزشی هم عرض صورت می گیرد:در شیوه های معادل سزی دروس صرفا  : 2تبصره 

 الف( واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری، نیمه حضوری یا غیرحضوری
 نیمه حضوری به نیمه حضوری یا غیرحضوریب( 
 غیرحضوری به غیرحضوریج( 

حد نصاب نمره  یچنانچه در آزمون سراسر مرکز آموزش عالی فیروزآّباد،انتقال به  یدوره روزانه متقاض یاندانشجــو :26ماده  یلذ 1بند -یینامه اجرا شیوه
گردند و یمنتقل م یهرا کسب نموده باشند، به صورت روزانه و بدون پرداخت شهر مرکز آموزش عالی فیروزآباددر  یشگرا-دوره روزانه آن رشته یکشــور قبولی
 باشد. امیانتقال الز یبرا مقصدباشند. در هر صورت، موافقت دانشگاه مبدأ و ینوبت دوم م یانمطابق تعرفه دانشجو یهصورت، ملزم به پرداخت شهر این یردر غ

 
یابد، تمام دروس اخذ شده او در دانشگاه مبدا، عینا در کارنامه آموزش عالی فیروزآباد انتقال می دانشجویی که مرکز :26ذیل ماده  2شیوه نامه اجرایی بند 

ه ریزی با دانشجو ثبت شده و در محاسبه سنوات، میانگین نیمسال و میانگین کل لحاظ گردیده و کلیه دروسی که دانشجو مطابق سرفصل شورای عالی برنام
 شودمی هگذرانده پذیرفت ستر در دانشگاه مبدا گذرانده است، در مرکز آموزش عای فیروزآباد هم به عنوان دروو باال 11مره ن

 
 

 تغییر،(دروس یهو حذف کل یمرخص هاییمسالبا احتساب ن)دانشجو  یلیتحص یمسالن ینشدن سوم یبعد از سپر :23ماده  یلذ 1بند -یینامه اجرا شیوه
 باشد.ینم یرپذرشته امکان

 است یرامکان پذ یینترتر به پاالاز مقطع با یاهمسطح  یلیرشته در مقاطع تحص ییرتغ :23ماده  یلذ 2بند -یینامه اجرا شیوه
 

از  پسنام کند و ثبت یدفرصت در رشته جد ینرشته، دانشجو موظف است در اول ییرتغ یدر صورت موافقت با تقاضا :23ماده  یلذ 3بند -یینامه اجرا شیوه
 نام، دانشجو حق بازگشت به رشته قبل را ندارد.ثبت

جزو سنوات دانشجو ری نموده است، هایی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی سپدر صورت تغییر رشته، کل نیمسال: 23ماده  یلذ 4بند -یینامه اجرا شیوه
 محسوب گردیده و ورودی دانشجو متناظر با سال قبولی وی در دانشگاه خواهد بود.
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در پایان  13حداقل  یانگینمداشتن   یوستهناپ یکارشناس یا یوستهپ کارشناسی ی،کاردانمالک دانش آموختگی برای دوره های   .29 ماده

 دوره است

 دادهفرصت  یبه و یمسالن یکبرساند، تنها  13نتواند معدل کل خود را به  یلکه دانشجو در طول مدت مجاز تحص یدر صورت :تبصره
 یافتدر رادوره  یلیبرساند و مدرک تحص 13کل دروس خود را به حد اقل  یانگینواحد از دروس دوره، م 31شود تا به اخذ مجدد حداکثر یم

 شود.یمحروم م یلصورت از تحص ینا یرکند، در غ

 واحد 14حداقل  یوسته،پ یدر دوره کارشناس یلمحروم از تحص یامنصرف  یگذرانده شده دانشجو یکه تعداد واحدها یدر صورت :30اده م

 یا 13 ومی و مابقی از سایر دورس دوره( را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده مواحد دروس ع 11درسی )شامل حداکثر 
 یامنصرف  یبه دانشجو ینمذکور و همچن یدانشجو صورت، به این یرکند. در غ یافتدر همان رشته در یمدرک کاردان تواندیتر باشد، مالبا

 گذرانده شده با درج نمرات و معدل کل داده خواهد شد. یواحدها تعدادبر  یمبن یگواه یکفقط  ی،در دوره کاردان یلمحروم از تحص

را  کاردانیدوره  یبرا یازمورد ن یاز واحدها یشب یوستهپ یدوره کارشناس یلمحروم از تحص یامنصرف  یکه دانشجو یدر صورت :1 تبصره
 دهد. قرار یک سنجش مدرک کاردانالگذرانده است، م یشترب یا 13را که دانشجو با نمره  یتواند دروسیم « دانشگاه »گذرانده باشد، 

 

 شود.یثبت م «دانشگاه»درس دانشجو در آموزش  ینمره قطع یناست که آخر یدانشجو، روز یلفراغت از تحص یختار : 31ماده 
و دوره  یرماهت 21دوم  یمسالبهمن ماه، ن 21اول  یمسالدر ن ی،آموختگدانش یخاحتساب تار ینمرات برا ثبت قطعی  یختار :31ماده  یلذ 1بند -یینامه اجرا شیوه

 باشد.یماه میورشهر 21 تابستان

مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و هر گونه پاسخگویی قانونی مترتب برآن برعهده دانشگاه است و نظارت بر اجرا وتفسیر آن    .32 ماده

 بر عهده معاون آموزشی وزارت است

 
 

آموزش  یزیربرنامه یشورا یببه تصو 11/13/12مورخ  411شماره تبصره در جلسه  28ماده و  22 یک مقدمه و  در نامهینآئ ینا :33ماده
نامه، شاغل به تحصیل این آیینویانی که در زمان ابالغ و پس از آن و نیز تمام دانشج 1212-18 یلیسال تحص یاندانشجو برایو  یدرس یعال

 بالاثربا آن لغو و  یرمغا یهاو بخشنامه هانامهینآئ یهجرا است و کلاالزمالغ الاب یختارهستند به شرطی که خللی در تحصیل ایشان ایجاد نکند 
 .شودیم مالاع

 1/1/1213دانشگاه مورخ  یشورا یبدانشگاه، به تصو یآموزش یدر شورا ینپس از تدو نامهینآئ ینا ییاجرا نامهیوهش :32ماده  یلذ 1بند -یینامه اجرا شیوه
 اند. در کادر مجزا درج شده نامهینمواد آئ یلذ نامه،یوهش ینا ی. بندهایدرس

رشته یا گرایش قبلی، در صورت  ( درو باالتر 11با نمره با درخواست دانشجو، کلیه دروس گذرانده وی )  :82ماده  یلذ 1بند -یینامه اجرا شیوه
 گردند:داری از شرایط ذیل معادل سازی میبرخور
 ات آموزش عالی که عنوان دانشگاه دارند گذرانده باشندبه صورت حضوری در موسسالف( 

 به تشخیص گروه آموزشی( باشند.ل مصوب شورای عالی برنامه ریزی )درصد اشتراک محتوایی با سرفص 41ب( دارای حداقل 
 ج( تعداد واحد درس برابر یا بیشتر از درس معادل سازی شده جدید باشد.

اند کز آموزش عالی فیروزآباد گذراندهدروسی را در دانشگاهی دیگر و یا در مقطع زمانی دیگر در مر که یانیدانشجو :28ماده  یلذ 2بند -یینامه اجرا شیوه
برخی از دروس گذرانده ایشان معادل سازی شده، از مزایای رتبه اول برخوردار نخواهند شد. البته در و پس از قبولی مجدد در مرکز آموزش عالی فیروزآباد  

ه اول با صورتیکه دانشجویی با دروس معادلسازی شده، از نظر گروه وضعیت علمی بهتری نسبت به سایر دانشجویان داشته باشد، معرفی وی به عنوان رتب
 ر استتصویب شورای آموزشی دانشگاه میس

این ماده در صورت  1دانشجویانی که برخی از دروس گذرانده ایشان معادل سازی می شود با رعایت تبصره  :28ماده  یلذ 3بند -یینامه اجرا شیوه
 مشروط شدن در دروس معادل سازی شده، مشروطی ایشان لحاظ می گردد.
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گاه یاسوج»  «با سپاس وژیه از دمرییت  مور آموزشی د نش
 «پایان»

و پس از آن بطور  1212-18کاردانی و کارشناسی ورودی سال تحصیلی این آیین نامه برای کلیه دانشجویان   :33ماده  یلذ 1بند -یینامه اجرا شیوه
 گردد.کامل اجرا می

بدون بار  1213-12و   1211-13این آیین نامه برای کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی سال تحصیلی  :33ماده  یلذ 2بند -یینامه اجرا شیوه
 گردد.و ماقبل( اجرا می 12-18آیین نامه ) نیمسال اول های قبل از ابالغ مالی برای دانشگاه در سال

برای جلوگیری از  گردد. البتهاجرا می 1211-11این آیین نامه برای دانشجویان کارشناسی ورودی سال تحصیلی  :33ماده  یلذ 3بند -یینامه اجرا شیوه
آیین نامه آموزشی مصوب جلسه  12مطابق ماده تضییع حقوق و ایجاد خلل در تحصیل این دسته از دانشجویان، مدت مجاز تحصیل دانشجویان این ورودی )

 سال لحاظ می گردد. 1(، شورای عالی برنامه ریزی 18/3/1271مورخ 
 

( منجر به ایجاد خلل در تحصیل دانشجویان 11اجرای مواردی از این آیین نامه )از جمله ماده  از آنجا که :33ماده  یلذ 4بند -یینامه اجرا شیوه
مورخ آیین نامه آموزشی مصوب  33و  12 لذا برای این دانشجویان موادگردد، و ماقبل می 1241-11کارشناسی شاغل به تحصیل ورودی سال تحصیلی 

ماده  1و تبصره  11ن سنوات مجاز تحصیل و محاسبه میانگین نمرات نیمسال و کل دوره خواهد بود و ماده شورای عالی برنامه ریزی مالک تعیی 18/3/1271
  گردد.برای این دانشجویان اجرا نمی 11/13/1212آیین نامه آموزشی مصوب  14

 

 


