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  بسمه تعالی

  به بعد  1391سال  هاي وروديپیوسته شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی 

  5/9/1392خ مصوب شوراي برنامه ریزي آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان مور

  

  مقدمه

ت علـوم  وزاراین شیوه نامه به منظور اجراي هر چه بهتر و هماهنـگ آیـین نامـه آموزشـی دوره کارشناسـی پیوسـته       

کشـور بـراي اجـرا در     4و شیوه نامه اجرایی دانشگاه هـاي منطقـه   به بعد 1391ورودي هاي سال  تحقیقات و فناوري

  .تدوین شده استدانشگاه صنعتی اصفهان 

  هدف. 1ماده 

 هدف از تدوین این شیوه نامه، تنظیم امور آموزش دانشگاه براي تربیت نیروي انسانی متعهد، متخصص و متناسـب بـا  

نیازهاي جامعه و ایجاد هماهنگی در فعالیت هاي آموزشی دانشکده ها و استفاده بهینـه از ظرفیـت هـاي موجـود در     

  . جهت ارتقاي سطح کیفی آموزشی دانشجویان است

  ریفاتع. 2ماده 

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

مجـري یـک یـا چنـد دوره کـاردانی، کارشناسـی        منظور کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عـالی  :موسسه. 2-2

  . ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مورد تایید وزارت است

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

که به صورت روزانه، نوبت دوم، نیمه حضوري، طبق ضوابط مربـوط  است منظور دوره کارشناسی پیوسته  :دوره. 2-4

  . برگزار می شود

شـهریه   منظور شیوه آموزشی است که دانشجو با بهره گیري از قانون آموزش رایگان و یـا بـا پرداخـت    :روزانه. 2-5

  .هاي آموزش عالی تحصیل می کند موسسهو به صورت حضوري در یکی از ) حسب مورد(

پرداخت شهریه و به منظور شیوه آموزشی است که دانشجو بدون بهره مندي از آموزش رایگان و با  :نوبت دوم: 2-6

  .صورت حضوري، در دانشگاههاي دولتی تحصیل می کند
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آموزشی است که بخشی از فرایند یادگیري، با استفاده از رسانه هاي نوشتاري، صوتی : آموزش نیمه حضوري. 2-7

  . هاي رفع اشکال به صورت چهره به چهره برگزار می شود تصویري و الکترونیکی انجام و تنها کالس –

آموزشی است که براي ارتقاي سطح دانش فنی، کارآیی و توانایی دانشـجو در رشـته مربـوط     :آموزش مهارتی. 2-8

  ...).مانند کارورزي، عملیات میدانی، کارآموزي، تمرین دبیري و (برگزار می شود 

  انتخـاب ه موسسـ عضو هیئت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوي  :استاد راهنماي تحصیلی. 2-9

  .می شود تا راهنماي دانشجویان در امور علمی، فرهنگی وتحصیلی باشد

 32ساعت، عملی یـا آزمایشـگاهی    16ر یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظري امقد :واحد درسی. 2-10

عت، در طول یـک  سا 64کارورزي یا کار در حوزه کاربرد ساعت، کارآموزي و  48ساعت، کارگاهی یا عملیاتی میدانی 

رشته هـایی کـه داراي پـروژه هسـتند،     . نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب درسی ارائه می شود

یک سـال  این مدت نمی تواند بیش از . تعیین می شود همدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن، از سوي استاد مربوط

  .تحصیلی باشد

آن براي رفع کمبود دانـش و یـا مهـارت     ه به تشخیص گروه آموزشی، گذراندندرسی است ک :درس جبرانی. 2-11

  . دانشجو، در آغاز یا طی دوره تحصیلی مربوط ضروري است

وس دانشگاهی است که با محتوا و روش شناسی خـاص در  رمجموعه به هم پیوسته اي از د :رشته تحصیلی. 2-12

  . ف به اجرا گذاشته می شودقالب برنامه هاي درسی در دوره هاي تحصیلی مختل

دوره تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و دانشجو با گذرانـدن   :دوره کارشناسی پیوسته. 2-13

) را نیـز شـامل شـود    حسب رشته، طرح پژوهشی یا پایان نامه(واحد درسی و طبق برنامه درسی مصوب  140تا  130

رعایت سقف وکف ذکر شده تعداد واحد بـراي هـر رشـته، گـرایش      اضمن .به دریافت مدرك کارشناسی نائل می شود

  .توسط گروه تعیین و پس از تصویب شوراي آموزشی دانشگاه عددي ثابت است

  .تخصصی در یک رشته تحصیلی استجهت گیري  :گرایش تحصیلی. 2-14

ل آنـان، مـواد آزمـونی    مجموعه رشته هاي مختلف تحصیلی است که بـراي ورود بـه تحصـی    :گروه آزمایشی. 2-15

  .مشترك برگزار می شود
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که بـا تاکیـد    بنیادي ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعداد عضو هیئت علمی است :گروه آموزشی. 2-16

  .ترویج و انتشار علم در یک حوزه تخصصی می پردازد ،بر آموزش، به تولید

ثبـت  موسسـه  رر و براساس ضوابط و مقررات جـاري، در  فرد پذیرفته شده اي است که در مهلت مق :دانشجو. 2-17

  .نام می کند

که یکی از دوره هاي تحصیلی را با موفقیت به پایان برساند و برابر ضوابط معین،  فردي است: دانش آموخته. 2-18

  . گواهی یا مدرك تحصیلی مربوط را دریافت کند

  ضوابط عمومی و اختصاصی ورود به دوره. 3ماده 

  .شتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات و مقررات مراجع ذي صالحدا. 3-1 

  . احرز توانمندي علمی مطابق مقررات وزارت. 3-2

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و به انتخاب موسسه یک دوره تابستانی است و هـر نیمسـال    .4ماده 

هفتـه آمـوزش و یـک هفتـه      6ه تابسـتانی شـامل   رنات پایـانی و دو هفته آموزش و دو هفته امتحا 16تحصیلی شامل 

  . امتحانات پایان دوره است

  . در ارائه دروس دوره تابستان، دروس مهارتی اولویت دارند :تبصره

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

را بـراي   وزارتي برنامه ریزي آمـوزش عـالی   موظف است، برنامه هاي آموزشی و درسی مصوب شورا انشگاهد. 6ماده 

برنامه هاي درسی بازنگري شده کـه  صنعتی اصفهان در دانشگاه . است، اجرا نمایدداشته دوره اي که پذیرش دانشجو 

به تصویب شوراي دانشگاه رسیده است مالك عمل است و در رشته هاي کـه بـازنگري نشـده اسـت همـان سرفصـل       

  .مصوب وزارت اجرا می شود

واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد  20و حداکثر  14شجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل دان. 7ماده 

  .واحد است 6مجاز انتخابی در دوره تابستانی

واحد  24باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا  17اگر معدل دانشجو در یک نیمسال حداقل  :1تبصره 

  .درسی را اخذ نماید
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و مشـروطی  ) نباشـد  10کمتـر از  (در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معـدل کـل    :2تبصره 

باشد ولی از نظـر سـایر ضـوابط آموزشـی منعـی       10در صورتیکه معدل کل دانشجو زیر . واحد اخذ نماید 24قبلی تا 

  .اند اخذ نمایدواحد می تو 20براي ادامه تحصیل وي وجود نداشته باشد در ترم آخر حداکثر 

واحد درسی باقی مانده باشد، می توانـد واحـدهاي مـذکور را     8که از تحصیل دانشجو حداکثر  یطیادر شر :3تبصره 

  . در دوره تابستانی انتخاب نماید

به هـر دلیلـی   ) به جز آخرین نیمسال تحصیلی(واحدهاي انتخابی دانشجو در ابتداي هر نیمسال تحصیلی  :4تبصره 

در صورتی که واحدهاي انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایـان نیمسـال، بنـا بـه     . واحد درسی باشد 14از  نباید کمتر

واحد درسی برسد، این نیمسـال بـه    14به کمتر از ، آموزش دانشگاهدالیل موجه و خارج از اراده دانشجو به تشخیص 

اما به منظور بررسی وضعیت مشـروطی  ، ودعنوان یک نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وي محسوب می ش

یا ممتازي دانشجو، نمرات واحدهاي این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدي دانشجو در محاسبه معـدل نیمسـال   

نیمسـال زیـر حـداقل    باشد  12در صورتیکه میانگین جمع نمرات دو نیمسال زیر . منظور خواهد شدزیر حداقل واحد 

  . حسوب می شودنیمسال مشروطی م یکواحد 

واحد کاهش یابد دانشجو مجـاز بـه    14که در زمان حذف اضطراري تعداد واحد دانشجو به زیر  در صورتی: 5تبصره 

  . حذف اضطراري نیست

بـا موافقـت گـروه    درس نظـري بـاقی داشـته باشـد،      دودر صورتی که دانشجو براي فراغت از تحصیل تنهـا  . 8ماده 

  . صورت معرفی به استاد بگذراند می تواند آن درس را بهآموزشی 

 3بـا رعایـت تبصـره    (درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحـد نبایـد   در صورتی که  :تبصره

  . واحد درسی تجاوز نماید 8از ) 7ماده 

بـق برنامـه درسـی    ط(دروس ) تقدم و تـاخر (ش نیاز یه با رعایت پرچگونگی و ترتیب ارائه کلیه دروس هر دو. 9ماده 

  .بر عهده شوراي آموزشی گروه است) مصوب

  .دروس معاف است) تقدم و تاخر(دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی، از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز  :تبصره

نمره دروس جبرانی در معـدل  . واحد می باشد 10رانی در دوره هاي کارشناسی حداکثر بتعداد واحدهاي ج .10ماده 

  .سال و کل محاسبه می شودمین
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وتعداد واحد آن بایستی در سرفصل دروس رشته قید شده باشد و گروه مجاز به  )11-2ماده ( دروس جبرانی :تبصره

  . ارائه دروس جبرانی خارج از سرفصل مصوب نیست

  . تحصیل دانشجو در هر زمان و فقط در یک دوره و یک رشته تحصیلی امکان پذیر است .11ماده 

  . است وزارتتابع ضوابط مصوب  برگزیده علمیتحصیل همزمان دانشجویان  :هتبصر

و اتخاذ تصمیم درباره موارد حذف، اضافه و حذف اضـطراري دروس برعهـده شـوراي آموزشـی      يبرنامه ریز .12ماده 

  . دانشگاه است

در صـورتی  . و جایگزین نمایندحذف  درس می توانند 4حداکثر  )حذف و اضافه(ترمیمدانشجویان در زمان  :1تبصره 

د بالفاصـله بعـد از حـذف و اضـافه انتخـاب واحـد       واحد شود بای 14حذف و اضافه زیر  واحد دانشجو پس از که تعداد

 غیبت قبل از حذف و اضـافه در دروسـی کـه   . است مجوز نمایدودرخآموزش دانشگاه دانشجو توسط گروه حذف یا از 

  . محسوب خواهد شد وينماید جزء سقف غیبت هاي مجاز  یزمان حذف و اضافه اخذ م دانشجو در

در زمان حذف اضطراري بـه شـرط آنکـه تعـداد     ) غیر عملی و غیر کارگاهی(دانشجو مجاز است یک درس  :2تبصره 

هفتـه قبـل از شـروع امتحانـات       2در محـدوده   زمان حذف اضطراري. حذف کند واحد کاهش نیابد 14واحد به زیر 

  .تپایان نیمسال اس

با درخواست کتبی دانشجو و تایید ) حذف ترم(در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی  :3تبصره 

  دانشگاه تا قبل از شروع امتحانات امکان پذیر استکمیسیون موارد خاص 

  .موارد خاص دانشگاه بررسی می شود کمیسیونتمامی موارد حذف مجاز و پزشکی دروس در : 4تبصره 

  . سال است) پنج( 5مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته  حداکثر مدت .13ماده 

گروه آموزشی موظف است براي هدایت علمی و فرهنگی دانشجو از بدو ورود یکی از اعضاي هیئت علمی را  .14ماده 

   . اي تحصیلی تعیین و اعالم نمایدمبه عنوان استاد راهن

ا در زمینه آیین نامه ها و مقررات آموزشی و فرهنگـی دیـده   استاد راهنماي تحصیلی باید آموزش هاي الزم ر :تبصره

  .باشد

الزامـی  ) بجز دروس کارگـاه و آزمایشـگاه  (دروس  ترمامتحان پایان حضور دانشجو در تمام جلسات درس و  .15ماده 

  .است
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خـاص   موارد کمیسیونموافقت در صورت جلسات غیبت داشته باشد   16/3اگر دانشجو در درسی بیش از  :1تبصره 

نیمسـال   انشـجو دواحد آن نیمسال بـراي  14، آن درس حذف می شود و در صورت کاهش تعداد واحد به زیر دانشگاه

  .کامل محسوب خواهد شد

رسـیده  دانشـگاه   در صورتیکه غیبت دانشجو در امتحان پایانی به دلیل بیماري و به تایید پزشـک معتمـد   :2تبصره 

   .درس حذف می شود خاص دانشگاه،موارد  کمیسیوندر صورت موافقت باشد 

 –ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس براساس حضور و فعالیت در کالس، انجام تکالیف آموزشی  .16ماده 

  . گیرد پژوهشی و نتایج امتحانات میان نیمسال و پایان نیمسال انجام می

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

  . نظري، الزامی است سبرگزاري امتحان پایان نیمسال براي هر در :2تبصره 

و  )0 – 20(معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددي از صفر تا بیسـت   .17ماده 

  . باشد مییا بعضا بصورت کیفی 

ن را بـا در نظـر گـرفتن زمـان الزم بـراي      دانشجویا سمدرس هر درس موظف است، گزارش نمره نهایی در :1تبصره 

روز از تـاریخ برگـزاري امتحـان پایـان      10مـدت   فظـر تا  ،به آموزش دانشکده اعالمرسیدگی به اعتراض دانشجویان 

  . ارسال گرددبه اداره آموزش دانشگاه  ،سنیمسال آن در

در عرصه و دروسی کـه در برنامـه    نمرات دروس تمرین دبیري، کارآموزي، کارورزي، عملیات صحرایی، کار :2تبصره 

درسی مصوب توام با تکلیف پژوهشی ارائه می شود، در صورتی که به تشخیص مدرس و تایید گروه آموزشـی مربـوط،   

تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می شود، نمره ناتمام بایـد حـداکثر ظـرف مـدت     

این زمان شامل زمان الزم بـراي رسـیدگی   . نمره قطعی تبدیل شودبه ایان امتحانات، روز از تاریخ پ) 45(چهل و پنج 

روز پس از پایان امتحانات نمـرات ایـن دروس    35نیز می باشد بنابراین مدرس درس بایستی حداکثر تا به اعتراضات 

  . را اعالم و تا ده روز بعد آن را تایید نهایی نماید

  . شدن، غیر قابل تغییر است نمره درس پس از قطعی :3تبصره 

درس، حداقل تا دو نیمسال تحصـیلی   همدرس موظف است، برگه هاي امتحانی هر درس را به عنوان سابق :4تبصره 

  . بعد نگهداري نماید
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 12است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از  10حداقل نمره قبولی در هر درس  .18ماده 

  . باشد

دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال هاي بعدي آن درس هـا را   :1 تبصره

در معدل نیمسـال   در کارنامه دانشجو بصورت مازاد می گردد که) هر چند بار(بگذراند، نمره قبلی  14با حداقل نمره 

  . و کل محاسبه نخواهد شد

مسـتثنا   18مـاده   1کم کمیته انضباطی براي تقلب دانشجو، از شمول تبصره به ح مربوط» 0,25«  نمرات :2تبصره 

  . است

باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقـی   12چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از  .19ماده 

درسـی   دواحـ  14حق انتخاب بیش از ) جز در آخرین نیمسال تحصیلی(دانشجوي مشروط، در نیمسال بعد . می شود

  . را ندارد

واحد بایـد   12واحد در نیمسال بعد براي دانشجوي مشروطی امکانپذیر نباشد حداقل  14در صورتی که اخذ  :تبصره

  . اخذ نماید و آن نیمسال در صورت مشروطی ترم کامل محسوب خواهد شد

اعم از متوالی یا متناوب اسـت،  نیمسال  3حداکثر نیمسال هاي مشروطی مجاز در دوره کارشناسی پیوسته  .20ماده 

یا باالتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تـا زمـانی کـه در نیمسـال هـاي       12دانشجو کل در مواردي که معدل 

  . بعدي مشروط نشود به تحصیل ادامه دهد در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود

نیمسـال از مرخصـی تحصـیلی بـا احتسـاب در سـنوات       دانشجو می تواند در دوره کارشناسـی پیوسـته دو    .21ماده 

  . ارائه نماید دانشگاه دانشجو موظف است درخواست مرخصی خود را قبل از شروع نیمسال به آموزش. استفاده نماید

رعایت سقف مدت مجـاز تحصـیل دانشـجو، نسـبت بـه صـدور        می تواند با موارد خاص دانشگاه کمیسیون :1تبصره 

  . کثر دو نیمسال تصمیم بگیردمرخصی تحصیلی تا حدا

حداکثر مدت مجاز مرخصی زایمان دانشجو دو نیمسال تحصـیلی و بـدون احتسـاب در سـنوات تحصـیلی       :2تبصره 

  . است

سـیون مـوارد   یکمموافقـت  مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و  :3تبصره 

  . ن احتساب در سنوات تحصیلی است، دو نیمسال تحصیلی و بدوخاص دانشگاه
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در  ودانشجویان شهریه پرداز در صورت مرخصی با احتساب یا بدون احتساب باید شـهریه ثابـت نیمسـال     :4تبصره 

  . به دانشگاه بپردازندصورت حذف ترم عالوه بر شهریه ثابت می بایست شهریه متغیر را نیز 

رت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس، در زمان دانشجویان مشمول تحصیل رایگان، در صو .22ماده 

براي انتخاب مجدد آن درس، موظف بـه  ) 15ماده هاي حذف اضطراري، حذف پزشکی یا به دالیل مندرج در تبصره (

  .پرداخت شهریه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هستند

، انصـراف از تحصـیل   )افقت آموزش دانشـگاه بدون کسب مو(عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی  .23ماده 

  .محسوب می شود

کمیسـیون مـوارد خـاص     تصمیم گیري در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل بـر عهـده   :تبصره

   . دانشگاه است

 بـه اداره بصـورت کتبـی   دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد، باید درخواست انصراف خود را  .24ماده 

این دانشجو مجاز است فقط براي یک بار تا شروع نیمسال بعدي تقاضاي انصراف خـود  . آموزش دانشگاه تسلیم نماید

  .را پس بگیرد، در غیر این صورت، پس از انقضاي این مهلت حکم انصراف وي از تحصیل صادر می شود

  . نظام وظیفه استبازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل منوط به نداشتن مشکل  :تبصره

داشـتن  کسب شرایط مندرج در دسـتورالعمل داخلـی دانشـگاه و یـا     دانشجوي دوره کارشناسی پیوسته با  .25ماده 

در آن گروه آزمایشـی یـا در یـک گـروه     دیگر شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش تحصیلی 

  : یا گرایش دهدن دانشگاه تغییر رشته اآزمایشی دیگر و در هم

  وجود رشته یا گرایش مورد تقاضاي دانشجو در همان دانشگاه ) الف

در (کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسري از نمره کشوري آن رشته یا گرایش در همـان دانشـگاه   ) ب

  ) سال پذیرش

  امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده ) ج

  آموزشی، دانشکده و تایید آموزش دانشگاهموافقت گروه ) د

می تواند با رعایـت شـرایط   ) تیرماه(و در پایان نیمسال دومدانشجو در هر دوره تحصیلی فقط براي یک بار  :1تبصره 

  . فوق، تغییر رشته یا گرایش دهد
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  . الزم استواحد و دریافت کارنامه محرمانه سازمان سنجش  24داقل ح دنانربراي تقاضاي تغییر رشته گذ :2تبصره 

ه این صورت رشته را در کارنامه محرمانه خود نیاورده اند ب شرایط تغییر رشته براي دانشجویانی که کد :3تبصره 

هر سال و براي یک رشته و تنها در ) تیرماه(تقاضاي تغییر رشته فقط براي یکبار در پایان نیمسال دوم است که 

که به این دانشگاه  قابل اقدام می باشد و شامل حال دانشجویانی همان گروه آموزشی که دانشجو در آن پذیرفته شده

درصد از دانشجویان ورودي هر رشته در صورت احراز شرایط می توانند از این  3حداکثر . منتقل شده اند نمی گردد

این  زا را هاي هر رشته درصد از ورودي 10امکان استفاده نموده و دانشکده مقصد نیز می تواند حداکثر معادل 

واحد غیر  24معدل کل نیمسال اول و دوم دانشجوي متقاضی با حداقل می بایست ضمنا . طریق دانشجو بپذیرد

باشد که در این صورت باالتر  هاي خود در رشته مورد تقاضا در دانشکده مقصد هم ورودي "1+میانگین "از عمومی 

معدل کل این دو نیمسال با می بایست ند و در دانشکده مقصد بگذراصورت میهمان به نیز دیگر بایستی دو نیمسال 

هاي خود در رشته مورد  هم ورودي "1+میانگین "از در دروس رشته مورد تقاضا نیز واحد غیر عمومی  28حداقل 

 .  باشد االتربتقاضا در دانشکده مقصد 

یط و ضـوابط ذکـر   تغییر رشته در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است، اما تغییر گرایش بـا داشـتن شـرا    .26ماده 

  . امکان پذیر است 25شده درماده 

ی سـ میهمانی و انتقال دانشجو مطابق آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره هاي کـاردانی و کارشنا  .27ماده 

و  10/7/89و مـورخ  / 18503ابالغیـه شـماره   (دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب وزارت 

  . میسر می باشد) و اصالحات بعدي آنالحاقات 

انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش مشروط به احـراز همزمـان شـرایط تغییـر رشـته یـا گـرایش و انتقـال          .28ماده 

  . و با توافق موسسات مبدا و مقصد تنها براي یک بار امکان پذیر است) 27و  26، 25موضوع مواد (

شی رشته جدید بررسـی و معـادل   زیا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آمو دروسی که دانشجو در رشته. 29ماده 

سازي می شود و فقط دروسی از وي پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یاگرایش جدید، 

ر ایـن  د. نباشـد  12داشته باشد و نمره هـر یـک از آن دروس کمتـر از    ) طبق برنامه درسی مصوب(اشتراك محتوایی 

رنامـه دانشـجو ثبـت و    صورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و معدل نیمسـال در کا 

   .مازاد ثبت خواهد شدبا وضعیت  ) 18ماده  2بجز دروس مربوط به تبصره (و دروس نپذیرفته باقی می ماند 
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  . نیمسال باشد 3دوم مجموعا نباید بیش از تعداد نیمسال هاي مشروطی دانشجو در رشته هاي اول و : تبصره

تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزي است که آخرین نمره قطعی درس دانشجو در آموزش دانشگاه ثبـت   .30ماده 

   .و مطابق تاریخ هاي مصوب دانشگاه می باشده شد

مـورد مـدرك   حسـب  انده باشـد  گذر 12به دانشجویی که کلیه واحدهاي درسی دوره را با میانگین حداقل  .31ماده 

  . تحصیلی کاردانی یا کارشناسی پیوسته ارائه می شود

برسـاند، تنهـا یـک     12ی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معـدل کـل خـود را بـه     یدر صورتی که دانشجو :تبصره

   12متـر از  کبـا نمـره قبـولی و     کـه ی واحد از دروس 20نیمسال به وي فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 

برساند و مدرك تحصیلی دوره را دریافت کنـد،   12، میانگین کل دروس خود را به حداقل با پرداخت شهریهمی باشد 

در اخذ شده و اخذ مجـدد  براي اینگونه دانشجویان هر دو نمره دروس . در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود

  .کارنامه می ماند

احدهاي گذرانده شده دانشجوي منصرف یـا محـروم از تحصـیل در دوره کارشناسـی     در صورتی که تعداد و .32ماده 

یا باالتر باشد، می تواند مـدرك کـاردانی    12پیوسته، برابر یا بیشتر از واحدهاي مورد نیاز دوره کاردانی با معدل نمره 

از  ممحـرو  ي منصـرف یـا  در غیر این صورت، به دانشجوي مذکور و همچنین به دانشـجو . در همان رشته دریافت کند

  . معدل کل داده خواهد شد نمرات و تعداد واحدهاي گذرانده شده با درج، فقط یک گواهی مبنی بر تحصیل

در صورتی که دانشجوي منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهاي مورد نیـاز   :1تبصره 

موسسه می توانـد دروسـی را کـه    . ا مدرك کاردانی فارغ التحصیل شودبراي دوره کاردانی را گذرانده باشد می تواند ب

  .  ك کاردانی قرار دهدرده است مالك سنجش مدنیا باالتر گذرا 12دانشجو با نمره 

صدور مدرك کاردانی حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کـاردانی مصـوب در آن رشـته یـا      :2تبصره 

  . گیرد مجري بودن دانشگاه انجام می

 39ده و امـ  33ر داصـفهان  دانشگاه صنعتی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته  .33ماده 

ـ بـه بعـد   1391سـال  بـراي دانشـجویان ورودي   در شوراي برنامه ریزي آموزشی دانشـگاه   5/9/92در تاریخ تبصره  ه ب

  . می باشد الزم االجرتصویب رسید و 


