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 سمه تعالیاب
 امه آموزشین آيين

 دوره های کاردانی و کارشناسی (پيوسته و ناپيوسته)
به همراه الحاقيه های شورای آموزشی دانشگاه حکيم 

 سبزواری
  

  مقدمه 
تحقيقات  ،آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزات علوم ٣ماده ١٢و ٨ ،٢به استناد بندهاي               

  ر تدوين و به اجرا گذاشته مي شود:آيين نامه زي )،٢٨/٧/٩٣مصوب (و فناوري 
   هدف - ١ماده 

متعهد و  ،هدف از تدوين اين آيين نامه تنظيم امور آموزش دانشگاه براي تربيت نيروي انساني متخصص   

لي متناسب با نيازهاي جامعه و ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي دانشگاه و موسسه هاي آموزش عا

  هاي موجود در ارتقاي كيفيت آموزشي دانشجويان است. كشور و استفاده بهينه از ظرفيت
  تعاريف - ٢ماده 

  تحقيقات و فناوري است. ،منظور وزرات علوم وزارت: - ١

يك از دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي (اعم از دولتي و غير  منظور هر دانشگاه: - ٢

يك از دوره هاي كارداني،  ذي ربط بوده و مجري هر مجوز تاسيس از مراجعاست كه داراي  دولتي)

  كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته هستند.

دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصيلي بدون پرداخت هزينه در  شمنظور آموز آموزش رايگان: - ٣

  است كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند.دانشگاه 

ثبت نام  ،فردي است كه در يكي از دوره هاي آموزش عالي برابر ضوابط معين، پذيرفته شده و:دانشج - ٤

  كرده و مشغول به تحصيل است.

 يمنظور شيوه اي از آموزش است كه دانشجو به صورت تمام وقت در فعاليت هاي آموزش :حضوری - ٥

  دانشگاه شركت مي كند.

الزامي : منظور شيوه اي از آموزش است كه حضور فيزيكي دانشجو در فعاليتهاي آموزشي غير حضوری - ٦

  .نيست

بخشي از آن به صورت حضوري و بخشي از آن به منظور شيوه اي از آموزش است كه  نيمه حضوری: - ٧

  صورت غير حضوري انجام مي شود.

از سوي دانشگاه انتخاب  عضو هيات علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است كه راهنمای آموزشی: - ٨

  دانشجو از تاريخ ورود تا دانش آموختگي باشد.مي شود تا راهنماي تحصيلي 
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س هر رشته تحصيلي است كه هدف مشخصي را رومنظور مجموعه به هم پيوسته اي از د برنامه درسی: - ٩

  شوراي عالي به تصويب رسيده است. كند و برنامه آن توسط دنبال مي

ساعت، عملي يا آزمايشگاهي ١٦ميزان درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري  :واحد درسی - ١٠

 ساعت و كار ٦٤كاروزي يا كار در عرصه  ،ساعت ٤٨ي) يا عمليات ميداني (بازديد علم گاهيرساعت، كا٣٢

  شود. ه تابستاني و طبق برنامه درسي مصوب اجرا ميدور ساعت در طول يك نيم سال تحصيلي يا ١٢٠ آموزي

دانش يا  گذراندن آن براي رفع كمبود ،درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي درس جبرانی: - ١١

  در آغاز دوره تحصيلي مربوط ضروري است. ،مهارت دانشجو

كامال مشخص است هاي علمي است كه به لحاظ موضوع ه يكي از شعب فرعي از گرو رشته تحصيلی: - ١٢

  يك كارايي مشخص مي انجامد. وده و حداقل بهبهاي علمي ديگر متمايز  و از موضوعات گروه

يك رشته تحصيلي كه ناظر بر تخصص آن باشد، و  اختالف دروس يك از شعب  ره گرايش تحصيلی: - ١٣

  ل واحدها بيشتر باشد.درصد ك ٣٠درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از  ٧در دو گرايش از يك رشته نبايد از 

و شامل دانش  شود ه متوسطه آغاز ميردوره تحصيلي كه پس از دو ه کاردانی پيوسته:ردو - ١٤

 ٦٨انشگاهي وارد دوره كارداني شده و حداقل با گذراندن دآموختگاني است كه بدون گذراندن دوره پيش 

  منتهي مي شود. ي مصوب به دريافت مدرك كاردانيسرواحد درسي طبق برنامه د

و شامل دانش  دوره تحصيلي كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود :دوره کاردانی ناپيوسته - ١٥

واحد  ٦٨و حداقل با گذراندن آموختگاني است كه با گذراندن دوره پيش دانشگاهي وارد دوره كارداني شده 

  منتهي مي شود. كاردانيدرسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك 

حداقل با و  شوددوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي  دوره کارشناس پيوسته: - ١٦

  منتهي مي شود.واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي  ١٣٠گذراندن 

 زآغا كارداني (پيوشته و ناپيوشته)لي است كه پس از دوره يدوره تحص :دوره کارشناسی ناپيوسته - ١٧

ي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي منتهي سدرسي طبق برنامه در واحد ٦٨  مي شود و حداقل با گذراندن

  مي شود.

است كه با توجه به مواد  طهمجموعه رشته هاي مختلف تحصيلي در دوره متوس گروه آزمايشی: - ١٨

  دسته بندي مي شود. ،آزموني مشترك

بنيادي ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيات علمي داراي  گروه آموزشی: - ١٩

كه با ايجاد و راه اندازي آن رشته تحصيلي، در دانشگاه تشكيل  علمي استتخصص مشترك در يك رشته ي 

  مي شود.
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 سياستگذاري بخشي دانشگاه مي باشد كه در حيكي از شوراهاي تخصصي اولين سط شورای آموزشی: - ٢٠

تشكيل مي شود و نسبت به  يحوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي به رياست معاون آموزش

ايجاد هماهنگي در امور اجرايي در بخش مربوط و ارائه به شوراي  ظورسياستگذاري و برنامه ريزي به من

ين آيين نامه را به شوراي آموزشي مي تواند اختيارات مشخص شده در ا دانشگاه و هيات رئيسه اقدام مي نمايد.

  گروه آموزشي يا كميته منتخب تفويض كند.

موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط ا فردي است كه يكي از دوره هاي تحصيلي را ب دانش آموخته: - ٢١

  تحصيلي مربوط را دريافت كرده باشد.ك مدر گواهي يا ،معين

  آموزش و دو هفته امتحانات پاياني است.هفته  ١٦ل هر نيم سال تحصيلي شام تحصيلی: نيمسال - ٢٢

  هفته آموزش و يك هفته امتحانات پاياني است. ٦شامل  :دوره تابستان - ٢٣
  و اختصاصی ورود به دوره شرايط عمومی  - ٣ماده 

  زرات.داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات و ١-٣

  .احراز توانمندي علمي مطابق مصوبات وزارت ٢-٣
  نحوه اجرای دوره  - ۴ماده 

  آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام مي شود.

برنامه درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي را ، اختيار دارد در صورت تواناييدانشگاه  تبصره:

الس برسد با رعايت در صورتي كه به حد نصاب الزم براي تشكيل كجويان خارجي، براي دانش منحصراً 

  ، به زبان انگليسي ارائه نمايد.ضوابط و مقررات مربوط

سي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي برنامه هاي آموزشي و در ، دانشگاه موظف است - ۵ماده 

  اجرا نمايد. ،موزش عالي دانشجو پذيرفته استي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آوزارت را براي دوره ا

اولويت دروس پايه و  دانشگاه اختيار دارد حداكثر ده درصد از واحدهاي درسي هر دوره را با :تبصره

(مجازي ) با تاكيد بر  يعمومي به جز دروس مجموعه معارف اسالمي و فارسي عمومي به صورت الكترونيك

  و رعايت استانداردهاي مصوب وزارت ارائه نمايد. يمحتواي الكترونيك

يكي از مدرسان مرتبط با  ،براي هدايت تحصيلي دانشجو از زمان پذيرش ،وظف استدانشگاه م - ۶ماده 

  تعيين و اعالم كند. عنوان راهنماي آموزشيته تحصيلي دانشجو را به شر

 .واحد درسي انتخاب كند ٢٠و حداكثر  ١٢دانشجو در هر نيمسال تحصيلي الزم است حداقل  - ٧ماده 

  واحد درسي است. ٦تابستان  خابي در دورهتحداكثر واحد مجاز ان

در اينصورت دانشجو با تاييد  ،اشدب ١٧اگر ميانگين نمرات دانشجويي در يك نيم سال حداقل :١تبصره 

  احد درسي اخذ نمايد.و ٢٤موزشي در نيمسال تحصيلي بعد مي تواند حداكثر تا آگروه 
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واحد درسي باقي داشته  ٢٤چنانچه دانشجو در نيمسال آخر براي دانش آموختگي، حداكثر  :٢تبصره 

  واحد درسي اخذ نمايد. ٢٤باشد، مي تواند تا  ١٠شرطي كه ميانگين كل وي باالي ه باشد، ب

واحد درسي دانش آموخته شود، با تاييد  ٨در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر : ٣تبصره 

  وزشي، مي تواند واحدهاي مذكور را در دوره تابستان اخذ نمايد.گروه آم

  اين ماده استفاده كند. ٣ و ٢دانشجوهمزمان نمي تواند از مفاد تبصره  :۴تبصره 

در صورتي كه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيم سال به تشخيص گروه  :۵تبصره 

واحد درسي برسد در اينصورت اين نيمسال  ١٢بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از  ،آموزشي

ا ممتاز شدن يشدن  طاما در مشرو ،به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود

ميانگين دانشجو اگر ور، در شرايط مذك ،بي تاثير است (به عبارت ديگر ) همين ماده ١دانشجو ( موضوع تبصره 

  محسوب نمي شود). و باالتر شد ممتاز ١٧نيست و اگر  طشد مشرو ١٢كمتر از

در صورتي كه دانشجو در آخرين نيم سال تحصيلي براي دانش آموختگي حداكثر دو درس  - ٨ماده 

 ٣ و ٢تبصره هاي رعايت سقف واحدهاي آن نيم سال (موضوع  و باتاييد گروه آموزشي  با ،نظري داشته باشد

  استاد در آن نيمسال يا دوره تابستان بگذراند. به ) مي تواند دروس را به صورت معرفي٧ماده 

خذ ولي نمره قبولي كسب نكند اما دوره عملي انظري را - چنانچه دانشجويي قبال يك درس عملي :تبصره

ه بعرفي مظري آن درس را به صورت نبخش  ، مادهمي تواند با رعايت مفاد اين  ،درس فوق را گذرانده باشد

  مدرس اخذ نمايد.

هر  )چگونگي و ترتيب ارائه تمامي دروس هر دوره و هر رشته با رعايت پيش نياز (تقدم و تاخر - ٩ماده 

  درس طبق برنامه درسي مصوب برعهده گروه آموزشي است.

  ماده معاف است.دانشجو در آخرين نيم سال تحصيلي از رعايت مقررات مربوط به اين  :هتبصر

براي دوره كارشناسي ناپيوسته حداكثر  جبراني با تشخيص گروه آموزشي صرفاًتعداد واحدهاي  - ١٠ماده 

كل محاسبه نمي شود.                                                                                         و س جبراني در ميانگين نيمسالونمره در واحد مي باشد و ٦

كه  (فاقد مدرك پيش دانشگاهي) دانشگاه اختيار دارد براي دانش آموختگان دوره كارداني پيوسته :تبصره

 رشته غير مرتبط (به تشخيص گروه آموزشي)كارشناسي ناپيوسته در  دوره در است و ١٤ معدل كل آنها زير

كل محاسبه  نمره اين دروس در ميانگين نيمسال  و واحد درسي جبراني ارائه كند. ٢٠پذيرفته شده اند حداكثر

  نمي شود.                                    

يك رشته تحصيلي در  يكبار و هر دوره تحصيلي صرفاً  در ، آموزش رايگان براي هر دانشجو - ١١ماده 

  امكان پذير است.
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صورت حذف يا عدم كسب  در ،هاي دولتي دانشگاه آموزش رايگان دردانشجوي مشمول  - ١٢ماده 

سنوات مجاز تحصيلي دانشجو تمام شده كه در صورتي  ،درس آن براي انتخاب مجدد ،نمره قبولي در هر درس

  امناي دانشگاه مي باشد.ت پرداخت هزينه مربوط طبق مصوبه هياباشد موظف به 

نتهي به مدرك مدانشجوي مشمول اين آيين نامه مي تواند در دوره هاي غير حضوري كه  - ١٣ماده 

  صوبات مربوط به صورت همزمان تحصيل كند.مابق طم ،تحصيلي مي شود

خشان بر اساس مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي همزمان دانشجويان استعدادهاي در تحصيل تبصره:

  خشان وزارت انجام مي شود.در

 ، حذف اضطراري دروس،چگونگي و زمان حذف و اضافهه برنامه ريزي و تصميم گيري دربار - ١۴ماده 

ه، تاريخ تجديد نظر و غيره طبق شيوه نامه اجرايي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه انجام مي اعالم و ثبت نمر

  شود.
 ۴٧۶اعالم،  تاييد و تجديد نظر  نمرات (مصوب جلسه   – ١۴الحاقيه ماده 

  شورای آموزشی دانشگاه)
  تاييد و تجديد نظر در نمرات در دانشگاه حكيم سبزواري تابع مقررات ذيل خواهد بود:اعالم، 

الف) آخرين زمان اعالم نمرات دروس عملي، كارگاهي و آزمايشگاهي، آخرين روز امتحانات در تقويم 

  نيمسال تحصيلي مي باشد.رسمي همان 

عملي، هفت روز پس از برگزاري آزمون درس نظري - ب) آخرين زمان اعالم نمرات دروس نظري و نظري

مي باشد و دانشجو سه روز پس از اين زمان، فرصت درخواست تجديد نظر خواهد داشت. نمرات بعد از 

  روز تاييد نهايي شده و غير قابل تغيير خواهد بود. ١٠گذشت 

آخرين زمان اعالم نمرات دروس پروژه، كارآموزي، كارورزي، عمليات صحرايي و كار در عرصه، در ج) 

نيمسال بعد و در صورت انتخاب واحد در  ٣١/٢تحصيلي، تا تاريخ  سال صورت انتخاب واحد در نيمسال اول

  نيمسال بعد خواهد بود. ١/٩تحصيلي، تا تاريخ  سال نيمسال دوم

در مهلت مقرر، در مرحله اول به استاد  "ب"و  "الف"م اعالم نمرات دروس بند در صورت عد :١تبصره 

درس تذكر كتبي داده مي شود و در صورت تكرار، مطابق مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه عمل خواهد 

  شد.

به دليل ارائه ندادن پروژه يا كار عملي از سوي  "ج"در صورت عدم اعالم نمرات دروس  بند :  ٢تبصره 

انشجو در مهلت مقرر، براي درس مذكور نمره صفر منظور مي شود و دانشجو ملزم است درس مورد نظر را د

صرفًا از  "ج"مجددًا در نيمسال بعد (بدون وقفه) انتخاب واحد نمايد. چنانچه عدم اعالم نمرات دروس بند 

تاد درس تذكر كتبي داده مي سوي استاد درس باشد، ضمن درج نمره صفر براي دانشجو، در مرحله اول به اس

  شود و در صورت تكرار، مطابق مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه عمل خواهد شد.
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 و كارشناسي ناپيوسته دو ) اعم از پيوسته و ناپيوسته ( مدت مجاز تحصيل در دوه هاي كارداني - ١۵ماده 

  سال است. دوره هاي كارشناسي پيوسته چهار سال و در

حداكثر يك نيم  ،ا تصويب شوراي آموزشي دانشگاهبدانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و  :١تبصره 

مدت  ،سال براي دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و حداكثر دو نيمسال براي دوره كارشناسي پيوسته

صيل محروم خواهد مجاز تحصيل را افزايش دهد. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود از ادامه تح

  شد.

هزينه افزايش سنوات تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيات امناء دانشگاه از دانشجويان مشمول  :٢تبصره

  موزش رايگان دريافت مي شود.آ
شورای آموزشی  ۴٧۶جلسه  (مصوب : افزايش سنوات تحصيلی١۵الحاقيه ماده 

 دانشگاه)

يك دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در ت مجاز تحصيل دانشجويان دانشگاه حكيم سبزواري مدبه 

هزينه انتخاب واحد مجدد بر آنكه  مشروط ،دو نيمسال اضافه مي گردد كارشناسي پيوستهدر دوره  ونيمسال 

 ازسنوات تحصيلي  هزينه افزايشدرس به هر دليل (حذف درس، حذف ترم، عدم كسب نمره قبولي و ...) و 

تعرفه مصوب هيات امناء (مشمول آموزش رايگان) و نوبت دوم (شبانه)، مطابق  روزانه هاي دانشجويان دوره

  شود.اخذ ه دانشگا

و  هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در  - ١۶ماده

 هبيست محاسب انجام تكاليف و نتايج امتحانات انجام مي شود و به صورت عددي از صفر تا س، فعاليت در كال

  مي شود.

  برگزاري آزمون كتبي براي دروس نظري الزامي است.  :١تبصره 

عرصه و  ، كار درعمليات صحرايي ،كارآموزي و كاروزي ،نمرات دروس تمرين دبيري  :٢تبصره 

در صورتي كه به تشخيص مدرس و تاييد گروه  ،مي شود با پروژه ارائه ،دروسي كه در برنامه درسي مصوب

مي شود، قطعي شدن نمره ناتمام تلقي  ،تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد ،آموزشي مربوط

  انجام مي شود. ١٤اتمام طبق شيوه نامه ماده ن

 لزامي است.حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره هاي حضوري ا - ١٧ماده 

جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت  ١٦/٣اگر دانشجو در درسي بيش از  :١تبصره 

كند، چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه غير موجه تشخيص داده شود، نمره آن درس 

واحد در  ١٢نصاب  صفر و در صورت تشخيص موجه، آن درس حذف مي شود. در اين صورت رعايت حد

طول نيمسال براي دانشجو الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي 

  وي محسوب مي شود.
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در شرايط خاص، حذف تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو و تاييد  :٢تبصره 

  شوراي آموزشي دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصيلي امكانپذير است.

هفته قبل از شروع  دو اين ماده در صورت اضطرار تا ١با رعايت مفاد تبصره  دانشجو مي تواند :٣ تبصره

يك درس نظري را با تاييد گروه آموزشي حذف كند به شرط آن كه تعداد  امتحانات پايان نيمسال صرفاً 

  واحد نشود.١٢واحدهاي باقيمانده دانشجو كمتر از 

  است. ١٠حداقل نمره قبولي در هر درس - ١٨ماده 

 دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند چنانچه در نيمسال  :١ تبصره

نمره يا تمام نمره هاي مردودي قبلي در ريز  ،نمره قبولي بگذراند با درس يا دروس مذكور را ،هاي بعدي

 دوره بي اثر و صرفاًثبت و باقي مي ماند اما اين نمره ها در محاسبه ميانگين كل فقط  ،نمرات تحصيلي دانشجو

  آن درس مالك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود. آخرين نمره قبولي در

براي محاسبه ميانگين كل دوره تحصيلي در هنگام  صرفاً ، ١اندن دروس با استفاده از تبصره گذر :٢تبصره 

  .دانش آموختگي مي باشد و مشروطي دانشجو در نيمسالهاي قبل را خنثي نمي كند

نمره مردودي  ،باطيضتسهيالت اين ماده شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حكم كميته ان :٣تبصره 

  دريافت مي كنند، نمي شود.
(مصوب  کالسدر نمره غيبت امتحانی يا غيبت بيش از حد : ١٨الحاقيه ماده 

 شورای آموزشی دانشگاه) ۴٧۶جلسه 

يا غيبت بيش از حد مجاز در در جلسه امتحان غيبت غير موجه ليل به دشامل دانشجوياني كه  ١٨تسهيالت ماده 

  .نمي شود ،كرده اندنمره مردودي دريافت كالس 

 تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجو در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي تبصره :

  .يا كميته منتخب آن شورا مي باشد دانشگاه

دانشجو در آن نيمسال  ،باشد ١٢نيم سال تحصيلي كمتر از  هر چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در - ١٩ماده 

  كند. واحد درسي انتخاب ١٤و در نيم سال بعدي حداكثر مي تواند تا  مشروط تلقي مي شود

 ٣سال و در دوره كارشناسي پيوسته نيم ٢ره كارداني و كارشناسي ناپيوسته چنانچه دانشجويي در دو  :تبصره

  از تحصيل محروم مي شود. ،شده باشد طنيمسال اعم از متوالي يا متناوب مشرو

يك  ،ه كارداني و كارشناسي ناپيوستهردر دو ،صيلمي تواند با رعايت سنوات مجاز تحدانشجو  - ٢٠ماده 

  يلي استفاده كند.نيمسال از مرخصي تحص ه كارشناسي پيوسته حداكثر دوردو نيمسال و در

  مدت مجاز مرخصي زايمان دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است. :١تبصره 

 ،تاييد پزشك معتمد دانشگاه و شوراي آموزشيدر صورت  ،مدت مجاز مرخصي پزشكي :٢تبصره 

  حداكثر دو نيم سال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است.



٨ 
 

) حداكثر تا دو ...ين وماموريت همسر يا والد(بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي مانند  :٣تبصره 

  در اختيار شوراي آموزشي دانشگاه است. ،نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات مجاز

دانشجو مي تواند با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه از مجموع مرخصي هاي مذكور در اين  :۴تبصره 

  ره هاي مندرج در آن بهره مند شود.ماده و تبص
 ۴٧۶: استفاده از مرخصی بدون احتساب سنوات (مصوب جلسه ٢٠الحاقيه ماده 

 شورای آموزشی دانشگاه)

، در صورت داشتن بيماري هاي خاص يا صعب ٢٠ماده  ٢بهره مندي از مرخصي طبق تبصره  :١تبصره 

العالج به تشخيص پزشك معتمد دانشگاه و پس از تاييد شوراي آموزشي و يا كميته منتخب آن شورا، امكان 

  پذير است.

نوع ماموريت  ، در صورتي امكان پذير است كه٢٠ماده  ٣بهره مندي از مرخصي طبق تبصره  :٢تبصره 

همسر دانشجو، اداري و محل ماموريت خارج از كشور باشد. در مورد ماموريت داخلي همسر دانشجو در 

صورت داشتن مشاغل نظامي يا حساس، اولويت با مهماني و يا انتقال دانشجو به محل ماموريت همسر مي باشد 

  منتخب آن شورا بررسي خواهد شد. و در غير اينصورت موضوع در شوراي آموزشي دانشگاه و يا كميته 

  محسوب مي شود. ، انصراف از تحصيلثبت نام نكردن دانشجو در هر نيمسال تحصيلي - ٢١ماده 

عهده شوراي آموزشي  تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل بر  :تبصره

  دانشگاه است.

و به صورت  را شخصاً  خود انصراف بايد درخواست ، دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل - ٢٢ماده 

دو ماه از تاريخ ارائه  دانشجو مجاز است فقط براي يك بار و تا كتبي به اداره آموزش دانشگاه تسليم كند.

حكم انصراف ، پس از انقضاي اين مهلت ،در غير اينصورت ،تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد ، درخواست

  .از تحصيل وي صادر مي شود

دانشجوي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوشته با داشتن شرايط زير مي تواند از يك رشته  - ٢٣ماده 

  :ديا گرايش به رشته يا گرايش ديگر تحصيلي در همان دانشگاه تغيير رشته يا گرايش ده

   .الف) وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه

  نشگاه.با تاييد شوراي آموزشي دا مقصد و ب) موافقت گروه آموزشي مبدا و

نمره هاي اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذي ربط از نمره آخرين فرد  نكمتر نبود) ج

   .شگاه و در سال پذيرش با تاييد سازمان سنجش آموزش كشورندا ن رشته يا گرايش درآدر  شده پذيرفته

  ده.رشته يا گرايش جديد در سنوات مجاز باقيمانامكان ادامه تحصيل دانشجو در  د)

در هر دوره تحصيلي براي يك بار مي تواند با رعايت شرايط اين ماده، تغيير رشته با  دانشجو صرفاً  :تبصره

  گرايش دهد.
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 از، از شبانه به روزانهبه دولتي،  از غير دولتي، تغيير رشته از دوره هاي پايين به دوره هاي باالتر - ٢۴ماده 

  غير حضوري به نيمه حضوري و حضوري ممنوع است ولي بر عكس آن مجاز است.

بدون آزمون مي باشد به رشته هايي ورود از طريق  ،تغيير رشته دانشجويي كه پذيرش وي در دوره تبصره:

  از طريق آزمون سراسري صورت گرفته باشد ممنوع است. در آنها كه پذيرش

رايش با داشتن شرايط و گاما تغيير  ،وره كارشناسي ناپيوسته ممنوع استتغيير رشته دانشجو در د - ٢۵ماده 

  امكان پذير است. ٢٣ضوابط ذكر شده در ماده 

ميهماني و انتقال دانشجو مطابق آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و  - ٢۶ماده 

  مصوب وزرات انجام مي شود.كارشناسي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي 

) و با ٢٣،٢٤،٢٥،٢٦گرايش در صورت احراز شرايط (موضوع مواد يا انتقال توام با تغيير رشته  - ٢٧ماده 

  يك بار امكانپذير است. براي فقط ،كسب موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد

 اساس دستورالعمل اجرايي معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشجو بر - ٢٨ماده 

  مصوب شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.

يك نيم سال از سنوات مجاز تحصيلي  ، دروس معادل سازي شده از واحد ٢٠تا  ١٢به ازاي هر  :١تبصره 

  دانشجو كاسته مي شود.

  در شيوه هاي آموزشي هم عرض زير صورت مي گيرد: معادل سازي دروس صرفاً  :٢تبصره 

  نيمه حضوري يا غير حضوري. ، واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره هاي حضوري) الف

  حضوري و غير حضوري.حضوري به نيمه نيمه  ب)

  غير حضوري به غير حضوري. ج)
 ۴٧۶پذيرش واحدهای درسی (مصوب جلسه   سازی و : معادل٢٨الحاقيه ماده 

 شورای آموزشی دانشگاه)

معادل سازي و پذيرش نمرات دانشجويان در مقطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي در 

  خواهد بود:دانشگاه حكيم سبزواري تابع مقررات ذيل 
 دانشجوی مهمان:

او ثبت مي شود و  گذراند،  عيناً در كارنامهديگر مي دانشگاه در يك مهمان دانشجوي را كه نمرات  واحدهايي

  اين نمرات اعم از ردي يا قبولي در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو منظور خواهد شد.
 دانشجوی انتقالی:

گذرانده است،  مشروط به موافقت گروه انتقالي در دانشگاه ديگر دانشجوي را كه يينمرات  واحدها  

او ثبت مي شود و اين نمرات اعم از ردي يا قبولي در محاسبه  آموزشي (با رعايت تبصره زير)، عيناً در كارنامه

  ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو منظور خواهد شد.



١٠ 
 

) دانشجوي انتقالي مخير مي ٢٠تا  ١٠ذيرش يا عدم پذيرش نمرات قبولي (بين گروه آموزشي در پ تبصره:

باشد ولي نمرات دروس افتاده در صورت مطابقت با سرفصل دروس اين دانشگاه،  بدون تغيير در كارنامه 

  دانشجو ثبت مي شود.

  
 دانشجوی تغيير رشته:

شود مي سازيو معادل جديد، بررسي رشته آموزشي در گروه است گذرانده قبلي دانشجو در رشته كه دروسي

 محتوايي جديد، اشتراك رشته با دروس آموزشي گروه تشخيص به شود كهمي پذيرفته از وي و فقط دروسي

از نظر عنوان و تعريف و اهداف درس با هم  ٪٨٠باشد (يعني بر اساس سرفصل مصوب دروس، حداقل  داشته

يا باالتر) در  ١٢كمتر نباشد. ثبت دروس قابل پذيرش ( ١٢نيز از  دروس از آن هر يك و نمره مشترك باشند)

  همان نيمسال هايي صورت مي پذيرد كه دانشجو در رشته اول مشغول به تحصيل بوده است. 

و در صورتيكه دانشجو در حين تحصيل اقدام به تغيير رشته نمايد، سنوات رشته ي اول دانشج: ١تبصره

  همچنان در رشته جديد محاسبه مي شود.

در صورتيكه دانشجو قبالً دروسي را در رشته، مقطع يا دانشگاه ديگري گذرانده باشد و : ٢تبصره

يا باالتر وي كه در رشته جديد قابل پذيرش باشد،  ١٢درخواست تطبيق نمرات خود را ارائه نمايد، نمرات 

  مه دانشجو ثبت مي شود.مشروط به موافقت گروه آموزشي، در كارنا
  دانشجوی انتقالی توأم با تغيير رشته يا گرايش:

  معادل سازي دروس اين دسته از دانشجويان مشابه دانشجويان تغيير رشته انجام مي شود.
 دانشگاه ها و دوره های قابل پذيرش:

آزاد  – ه هاي پيام نورمعادل سازي دروس صرفاً در مورد دانشگاه هاي دولتي انجام خواهد شد. نمرات دانشگا

  - دانشگاه هاي جامع  علمي و كاربردي  - آموزشكده ها و دانشكده هاي پودماني   - غيرانتفاعي و غير دولتي   - 

  دوره هاي نيمه حضوري و غيرحضوري قابل تطبيق نمي باشد. –دوره هاي  فراگير 

معادل سازي  دروس دانشجو با رعايت مفاد فوق الذكر، تمامًا بر عهده گروه آموزشي پذيرنده مي   تبصره:

باشد و در تمام موارد فوق گروه هاي آموزشي  نبايد دروس غير قابل پذيرش دانشجو را در فرم هاي تطبيق 

  نمرات درج نمايند.

ميانگين كل  كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ،مالك دانش آموختگي براي دوه هاي كارداني - ٢٩ماده 

  در پايان دوره است. ١٢حداقل 

باشد  ١٢چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي درسي آن دوره كمتر از  :تبصره

 ٢٠با اخذ مجدد حداكثر  وي فرصت داده مي شود تا تنها يك نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به
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 ١٢را به حداقل  شده خود ميانگين كل دروس اخذ ،است گذرانده ١٢از درسهايي كه با نمره كمتر از د حوا

  در غير اين صورت از تحصيل محروم مي شود. ،برساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند

  ٦٨ه كارشناسي پيوسته حداقل ورد در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در  - ٣٠ماده 

مره قبولي گذرانده و ن را با ) س دورهروحد دروس عمومي و مابقي از ساير دوا ١٠(شامل حداكثر احد درسي و

در اين صورت مي تواند مدرك دوره كارداني همان رشته  باشد،  يا باالتر ١٢دروس گذرانده وي  كل ميانگين

انشجوي منصرف يا محروم از تحصيل را دريافت كند. در غير اين صورت، به دانشجوي مذكور و همچنين به د

  در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته، فقط گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد.

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته بيش از  :١ تبصره

در اين صورت دانشگاه دروسي را مالك  ،لي گذرانده باشدواحدهاي مورد نياز دوره كارداني را با نمره قبو

يا باالتر  ١٢ميانگين كل براي صدور مدرك كارداني قرار مي دهد كه ميانگين كل دانشجو در آن دروس، 

  شود.

صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در  :٢تبصره

  گاه محل تحصيل دانشجو انجام مي شود.آن رشته يا مجري بودن دانش
 ۴٧۶: حذف دروس جهت صدور مدرک کاردانی (مصوب جلسه ٣٠الحاقيه ماده 

 شورای آموزشی دانشگاه)

در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل و يا دانشجوي متقاضي دريافت مدرك كارداني بيش از 

باشد، حذف دروس نگذرانده يا  ١٢معدل كل اين دروس كمتر از واحد درسي را با نمره قبولي گذرانده اما  ٦٨

  برسد. ١٢به تعدادي انجام خواهد شد كه معدل كل دانشجو به  ،او ١٢دروس گذرانده شده داراي نمره كمتر از 

تاريخ دانش آموختگي، زمان ثبت آخرين نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه   - ٣١ماده 

  است.
 ۴٧۶: تعيين تاريخ دانش آموختگی دانشجويان (مصوب جلسه ٣١الحاقيه ماده 

 شورای آموزشی دانشگاه)

تاريخ دانش آموختگي دانشجويان در دانشگاه حكيم سبزواري به شرح زير تعيين مي  ،به منظور وحدت رويه

  شود:

واحدهاي  الف) تاريخ دانش آموختگي دانشجوياني كه در نيسمال اول سال تحصيلي موفق به گذراندن تمام

  همان سال تحصيلي تعيين مي شود. ٢٠/١١ ،درسي دوره خود شده اند

ب) تاريخ دانش آموختگي دانشجوياني كه در نيسمال دوم سال تحصيلي موفق به گذراندن تمام واحدهاي 

  همان سال تحصيلي تعيين مي شود. ٢٠/٤ ،درسي دوره خود شده اند

يسمال تابستاني انتخاب واحد داشته اند و موفق به گذراندن پ) تاريخ دانش آموختگي دانشجوياني كه در ن

  همان سال تحصيلي تعيين مي شود. ٢٠/٦ ،تمام واحدهاي درسي دوره خود شده اند
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ج) تاريخ دانش آموختگي دانشجوياني كه درس پروژه، كارآموزي، كارورزي، عمليات صحرايي و كار در 

همين آيين نامه، تاريخ اعالم نمره توسط استاد درس در  ١٤يه ماده عرصه داشته اند، با رعايت مفاد بند ج الحاق

  تعيين مي شود. "گواهي تحويل درس"فرم مخصوص با عنوان 

چ) تاريخ دانش آموختگي دانشجوياني كه فقط يك عنوان درس نظري باقيمانده از دوره تحصيلي خود داشته 

منتخب شوراي آموزشي دانشگاه، در نيمسال اول  باشند، مشروط به درخواست كتبي دانشجو و موافقت كميته

  تعيين مي شود. ١٥/١٢و در نيمسال دوم  ١٥/٧

مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه و هر گونه پاسخگويي قانوني مترتب بر آن بر عهده   - ٣٢ماده 

 دانشگاه است و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است.

 ١٦/١٢/١٣٩٣مورخ  ٨٥٩تبصره در جلسه شماره  ٣٤ماده و  ٣٣امه در يك مقدمه و اين آيين ن  - ٣٣ماده 

و  ١٣٩٣- ١٣٩٤آموزشي رسيد و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي 

به شرطي كه خللي پس از آن و نيز تمام دانشجوياني كه در زمان ابالغ اين آيين نامه، شاغل به تحصيل هستند 

در تحصيل ايشان ايجاد نكند الزم االجرا است و تمام آيين نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با آن لغو و بال اثر اعالم 

  مي شود.
شورای  ۴٧۶: دانشجويان مشمول اين آيين نامه (مصوب جلسه ٣٣الحاقيه ماده 

 آموزشی دانشگاه)

و پس از آن مي  ١٣٩١در دانشگاه حكيم سبزواري مشمول دانشجويان ورودي  ،اجراي اين آيين نامه آموزشي

  شود.


