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  ن نامه و مقررات آموزشيييآ

  
  

                                                                                                                                  

                                                                
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  كارشناسي پيوسته وو كارداني هاي  نامه آموزشي دوره ينيآ

  399 جلسهيي نهامصوبكارشناسي ناپيوسته 

  14/2/1376مورخ

  ريزي شوراي عالي برنامه

  
هاي كارداني وكارشناسي پيشنهادي كميسيون  نامه آموزشي دوره نييآ

ريزي   شوراي عالي برنامه339  الي  316جلسات  ه در كاه نامه تدوين آيين
نهمين جلسه  سي و و سيصد ر، دودبگرفته تصويب قرار  بررسي و مورد

 48  ماده و66فصل،  12ر  د14/2/1376ريزي مورخ   شوراي عالـي برنامه
  . رسيدييتبصره به تصويب نها

لي يـال تحصز سـه اـاني كيـوجه ازدانشتـراي آن دسبنامه   اين آيين
شوند   سسـات آموزش عالي ميؤها و م بعد وارد دانشگــاه  و77-1376
هاي  و بخشنامه هـا نامه  آيينة كلي،اين تاريخ به بعد از م االجرا است والز

  .شود مي  براي اين دسته ازدانشجويان لغو،آن با مغاير
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  *تعاريف

  : پذيرفته شده است ين نامه تعاريف زيرياين آ در
  

  :دانشگاه  -1
 شـبانه دولتـي وغيـر    زانـه و پژوهـشي، رو  آموزشـي و  سسات آموزش عـالي اعـم از     ؤها، م   دانشگاه ةبه هم 

  . گفته مي شود»اه  دانشگ« دولتي

  : دانشكده -2
 دانشكده  ،  مانند دانشكده علوم  . رده خاصي ازعلوم فعاليت دارد     يك دانشگاه است كه در     دانشكده واحدي از  

  .آن  نظاير  دانشكده الهيات و،برق

  :گروه آموزشي  -3
 متجـانس   ةرشـت  چنـد   خاص يا  ةيك رشت  گاه است كه در   يك دانش  يك دانشكده يا   گروه آموزشي واحدي از   

  .آن نظاير  گروه معارف اسالمي و،مانند گروه رياضي. فعاليت دارد

  :ريزي  گروه برنامه -4
وزارت علـوم،   ريزي است كـه در  هاي نه گانه شوراي عالي برنامه  گروه  يكي از  ،ريزي گروه برنامه  ازور  منظ

  .دارند فناوري استقرار تحقيقات و

  : گروه آزمايشي -5
امتحانـات   در هـاي آزمايـشي سـازمان سـنجش آمـوزش كـشور       گـروه ز گـروه آزمايـشي يكـي ا      از منظور

  .كند هاي خاص تقسيم مي هاي انتخابي به گروه حسب رشته بر هاست  كه داوطلبان را سراسري دانشگاه

  : دوره -6
 ةيـك رشـت    در دانـشگاه شـده و     وارد نظام آموزش عالي، مدت زماني است كه دانـشجو         دوره در  از منظور

  ....... كارداني، دوره كارشناسي ودوره مانند . التحصيل مي شود آن رشته فارغ در و كند خاص تحصيل مي

  : اداره آموزش -7
 امورآموزشي مربوط بـه     ة  دانشگاه است كه هم    يك دانشكده يا  ر  اداري د  اداره آموزش، يك واحد    از منظور

  .برعهده دارد اعالم نتا يج را آوري نمرات و نويسي، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع مقبيل نا دانشجويان از

-------------------------------------------------------------------------  
اين از  بنـابر ،ريزي است شوراي عالي برنامه   تأييد   ربط رسيده است مورد    اين تعاريف كه عموماً به تصويب مراجع ذي       *
  . نيستمغايرآن مجاز تفسير يا نوع تغيير هر نامه جدا شدني نبوده و ينياين آ
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  : استاد -8

 دانـشگاه برعهـده دارد،  اسـتاد    در عملـي را  ليت تــدريس دروس نظــري يا  ؤوت علمي كه مس   أهي عضو هر
  .شود ناميده مي

  : رشته -9
مهندسـي،   علـوم انـساني، علـوم پايـه، فنـي و     علـوم پزشـكي،   (هـاي علمـي    رعي ازگروهفرشته يكي ازشعب   

ر ديگـ  از  كـامالً مـشخص و     ،لحـاظ موضـوع    اسـت كـه از    )   كـاربردي   - علمـي  كشاورزي، هنر، تربيـت معلـم و      
، نبايد  ترشته متفاو  دو دروس مشترك در  . انجامد ي مشخص مي  يحداقل به يك كارآ    بوده و  موضوعـات متمايز 

  .كند جاوزرشته ت دو هر كل واحدها در درصد 30ز ا
  :گرايش   -10
 دو اختالف دروس در. شود ش ناميده ميـيك تخصص باشد، گراي بر شعب يك رشته كه ناظر يك از هر

  .باشد بيشتر كل واحدها درصد 30ز ا و كل واحدهاي رشته كمتر درصد 7 از يك رشته نبايد گرايش از
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  فصل اولفصل اول
  نويسي نام شرايط ورود و
  

  

  شرايط ورود
  : 1ماده 

 پيــوسته و   ، كـــارشناسي ارشـد    )پيوسته وناپيوسـته  (هـاي كـارداني ، كـارشناسي      دوره شرايط ورود در  
شـبانه بـه     هاي روزانـه و    دوره دامپزشكي، اعم از   هاي دكتري عمومي پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و       دوره

  :  است شرح زير
بـه   داشـتن شـرايط عمـومي ورود       و ورمقـررات جـاري كـش      قـوانين و   نظـر  بودن به تحصيل از    مجاز  -1

  .مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي ر آموزش عالي، براب

 وزارت آمــــوزش و تأييــد مــورد خــارج كــشور، داخــل يــا  پايــان دوره متوســطه ازةداشــتن گواهينامــ -2
وبات مطـابق مـص   (  حـوزوي  هاي  شآن براي آموز   برابر يا) آموزش متوسطه  توجه به نظام جديد    با( پــرورش  

به دوره كارشناسي ناپيوسته كـه   داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود     يا و) شوراي عالي انقالب فرهنگي   

  .آموزش پزشكي رسيده باشد وزارت بهداشت، درمان و وزارت فرهنگ وآموزش عالي ياتأييد به  حسب مورد
  .آزمون ورودي پذيرفته شدن در -3
 پرداخـت شـهريه مطـابق تعرفـه و         قـانون آمـوزش رايگـان يـا        ط و خدمت براساس ضـواب    سپردن تعهد  -4

  .شود مي سوي مراجـع ذي ربط صادر مقرراتي كه از
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  نويسي نام
  : 2ماده

 نويـسي و   وسـيله دانـشگاه، بـراي نـام       ه  هاي اعالم شـده بـ      مهلتر  دد  شدگان آزمون ورودي، موظفن    پذيرفته
اعـــالم نتـايج     نخستين نيمسال تحـصيلــي پـس از       نويسي در  نامعدم مراجعه براي    . مراجعه كنند  انتخاب واحد 

  .تحصيل به شمار خواهد آمد آزمون، انصراف از

    : 3ماده 
انتخـاب   كنـد، بـراي ادامـه تحـصيل و         زماني كه دانشگاه اعالم مـي      نيمسال، در  هر موظف است در   دانشجو

يـك   موجـه، در  عـذر  نويـسي بـدون اطـالع و    امبراي ن عدم مراجعه دانشجو.  به اداره آموزش مراجعه كند    ،واحد

ادامه تحصيل   موجه، حق انتخاب واحد و     عذر يا و خيرأدرصورت ت . تحصيل است  نيمسال، به منزله انصراف از    
  .آيد تحصيل وي به شمار مي مدت مجاز ولي آن نيمسال جزود آن نيمسال ندار در را

  :تبصره 
 مكتـوب در   ل مـستند، بـه طـور      يـ دال نويسي، با  نام ي از خوددار را در  موجه خود  موظف است عذر   دانشجو

  .نيمسال تحصيلي، به  اداره آموزش دانشگاه اطالع دهد آغاز هر اولين ماه پس از

  
 

  منع تحصيل همزمان
  

   :4ماده 
يـك   رشـته بـيش از    ر  هـ  در يـك رشـته و     بـيش از  ر  ادامه تحصيل د   نويسي و  يك زمان حق نام    در دانشجو

هـاي   رشـته ز يكـي ا  ادامـه تحـصيل در    درصـورت تخلـف، از    . داشـت د  نخواهـ  دانشگاه را  چند يك يا ر  گرايش د 
سـوابق تحـصيلي وي باطـل اعـالم          محـروم و   خـاص وزارت،    د  انتخابي به تشخيص كميـسيون بررسـي مـوار        

هـاي   مطـابق تعرفـه    هاي مربوط به رشـته حـذف شـده را          هزينهة  اين حال موظف است كلي     در دانشجو. شود مي
  .ربط بپردازد به دانشگاه ذي ،تعيين شده

  :ه تبصر
و تعريف دانـشجوي ممتـاز،      . شمول اين ماده مستثني هستند     ، از )استعدادهاي درخشان (  دانشجويان ممتاز 

ابـالغ   آمـوزش عـالي تعيـين و    ضوابط اجرايي اين تبصـره، از سوي شوراي هـدايت استعـدادهاي درخشان در          
  .شود مي
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  فصل دومفصل دوم
  

  ينظام آموزشـــــــ
  

  
  

  درسي تعريف واحد
  

  : 5ماده
  .نظام واحدي است  مبتني بر هاي كشور تمام دانشگاه آموزش در

عدم قبولي  قبولي يا و شود واحدهاي آن درس سنجيده مي دتعدا درس باهر نظام واحدي، ارزش  در

آن به  فادميزان درسي است كه م يا درس، مقدار واحد هر.  است يك درس، به همان درس محدود درو جنشدا
 ساعت 64 ،)عمليات ميداني يا( كارگاهي  ساعت48، )آزمايشگاهي يا( ساعت عملي 32 ساعت نظري ،16صورت 

طبق برنامه  و) دوره تابستاني يا(  ، درطول يك نيمسال تحصيلـــي)عرصه در كار يا( كارورزي كارآموزي و

 مدت اجراي پروژه ،ي داراي پروژه ها رشته مورد در. شود ريزي تدريس مي مصوب شوراي عالي برنامه
  .ودش مربوط تعيين مي آن، توسط استاد واحد متناسب با
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  سال تحصيلي
    :6 ماده

نيمسال  هر نيمسال تحصيلي درصورت لزوم يك دوره تابستاني است و دو هرسال تحصيلي مركب از

  . هفته آموزش است6 دوره تابستاني شامل هر  هفته و16تحصيلي شامل 

  : رهتبص
  .آيد مدت آموزش به شمار نمي پايان دوره تابستاني جزو مدت امتحانات پاياني نيمسال يا

   

  

  برنامه درسي مورد اختيارات دانشگاه در حدود
  

   :7ماده
  .درا كننجا ريزي را هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه موظفند برنامه ها تمام دانشگاه

يـك   طرح مطالـب جديـد در      و   مواد كردن ريز  جا جابه  تدريس، و  رعايت پيش نيازها، روش    ترتيب دروس با  

  .هاست  انتخاب منابع برعهده دانشگاه و درس
  

  

   انتخابيدروس
  

   :8ماده
به  تعيين و  رشته را  دروس مرتبط با   رشته به تشخيص گروه مربوط تعدادي از       هرر  د توانند مي ها دانشگاه

رشـته   هـر  در ازسـقف مجـاز    واحـدها  د، مشروط برآنكـه تعـداد     عنوان دروس انتخابي به دانشجويان ارائه دهن      

  . نكندتجاوز

  

  ساعات حل تمرين
   : 9ماده 

 هـاي كارشناسـي،     دوره رشته از  هر صورت لزوم، به تشخيص گروه آموزشي، در       توانند، در  مي ها دانشگاه

رين به ساعات تـدريس      ساعت به عنوان حل تم     10 كارشناسي ناپيوسته تا    ساعت در دوره هاي كارداني و      20تا
  .رشته، درطول دوره بيفزايند
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  فصل سومفصل سوم
  طول مدت تحصيل واحدهاي درسي و

  
  

  

  واحدها تعداد
   :10 ماده
  :است  دوره هاي تحصيلي به شرح زير يك از براي گذراندن هر  واحدهاي درسي الزم تعداد

  . واحد 72 تا  68بين : دوره هاي كارداني 
  . واحد 135  تا130: مهندسي هاي فني و رشته از غيردوره هاي كارشناسي پيوسته 

  . دح وا140 تا130: مهندسي دوره هاي كارشناسي پيوسته فني و
  .حد  وا70تا 67:  دوره هاي كارشناسي ناپيوسته

  . واحد 182 ا ت172:  پيوسته دوره هاي كارشناسي ارشد

   :11ماده
  .انتخاب كند درسي را واحد 20حداكثر و 12 نيمسال تحصيلي حداقل هر در تواند مي دانشجو هر

  :1تبصره
  .معاف است واحد 12 رعايت شرط انتخاب حداقل ازو ، دانشجيآخرين نيمسال تحصيل در   

   :2تبصره
 دانـشگاه و  نظـر  تحصيل فقط يك درس باقيمانـده داشـته باشـد، بـا     براي فراغت از  صورتي كه دانشجو   در
  .بگذراند معرفي به استاد طريق طول نيمسال از در  درس راامتحان آن تواند ، ميطمربو  استادتأييد

   :3تبصره
د نيمسال بع  دانشگاه در  نظر تواند با   مي ، باشد 17يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل         در ييدانشجو اگر

  .را انتخاب كنددرسي  واحد 24 تا حداكثر

   :4تبصره
، دمشروط باشـ   باقي داشته باشد، حتي اگر     واحد 24تحصيل حداكثر  از براي فراغت  مواردي كه دانشجو   در

  .يك نيمسال انتخاب كند در تمامي واحدهاي باقيمانده را تواند دانشگاه مي نظر با

  :  5تبصره
  .درسي است واحد 6 دوره تابستاني حداكثر واحدهاي انتخابي در تعداد
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  دروس پيش نياز
   :12ماده

 اي كـارداني، كارشناسـي و  هـ   هدور در هـا  ي دانـشگاه  شـدگان آزمـون سراسـري ورود       پذيرفته آن دسته از  
يـك   آزمـون ورودي، در    هـا، در    خـام امتحـان آن     ةهاي تحصيلي كه نمر    رشتهة  هم در پيوسته كارشناسي ارشد 

حـسب   باشـد، موظفنـد    نصاب معينـي كمتـر     حد درس، به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از        ياچند

 افزون بـر  ) دانشگاهي پيش نياز ( به عنوان دروس جبراني يا     كند گاه تعيين مي  كه آن دانش   رشته، دروسي را   نياز
  .برنامه مصوب بگذرانند دروس مندرج در

   :1تبصره
 ةدانـشگاهي برعهـد    زمان تـدريس دروس پـيش نيـاز         ارائه، و  ةمواد، نحو  تعيين نوع درس، تعدادواحد، ريز    

  .شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده است 

   :2تبصره
شـدگان    پذيرفتـه ةاعالم نتايج آزمـون ورودي، كارنامـ     موظف است پس از     سنجش آموزش كشور،   سازمان
  .دهد ربط قرار هاي ذيء دانشگاه امتحاني دراختيار مواد يك از هر در ها را خام آنة نمر مشتمل بر

   :3تبصره
دروس  ماننــدحيـث،   هـر  هــا، از دانـشگاه  در هـا  چگـونگي اجــراي آن   دروس پـيش نيــاز دانـشگاهي و  ةارائـ 

  .تابع مقررات آموزش عالي است دانشگاهي و
ميـانگين كـل    همچنـين در  ميـانگين نمـرات پايـان نيمـسال و         در ثبت و   دانشجو ةكارنام  اين دروس در   ةنمر

  .دارد ر تأثينيزو ردي دانشج مشروطي ، قبولي يار د و شود نمرات دانشجو، محاسبه مي

   :4تبصره
گذرانـده   دانـشگاهي را  دروس پـيش نيـاز   از واحـد  8 شجوياني كه حداقل طول دوره تحصيل دان  به حداكثر 

  .شود باشند، يك نيمسال تحصيلي افزوده مي

  

  طول دوره
  

   :13ماده
ــدت مجــاز حــداكثر ــارداني و دوره تحــصيل در م ــاي ك ــاي  دوره در ســال و 3 كارشناســي ناپيوســته ه ه

 مـدت مجـاز    حـداكثر  در احـدهاي دوره را   و نتوانـد  درصـورتي كـه دانـشجو     .  سال اسـت   6كارشناسي پيوسته   

  .شود دانشگاه مربوط اخراج مي از موفقيت بگذراند تحصيل با
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  فصل چهارمفصل چهارم
  

  غياب و حضور
  

  جلسات درس در حضور
   :14ماده

درس ر هـ  سـاعات غيبـت دانـشجودر    درس الزامـي اسـت و     تمام جلسات مربوط به هر     در دانشجو حضور

 زنبايد ا 
16

3
بـه    صـفر ،آن درس در ايـن صـورت نمـره دانـشجو     غيـر  كند، در  مجموع ساعات آن درس تجاوز     

  .آيد شمار مي

  : 1تبصره

درس بيش از   هر در صورتي كه غيبت دانشجو   ر  د
16

3
موجه تـشخيص داده شـود، آن        باشد، ولي غيبت او    

 ولـي  ،طول نيمـسال بـراي وي الزامـي نيـست     در  واحد12نصاب   وجود اين رعايت حد   ا  ب. شود درس حذف مي  
  .آيد به شمار مي سنوات تحصيلي دانشجو به عنوان يك نيمسال كامل جزو نيمسال مذكور

  :2تبصره
 در نيـست و  مجـاز  دليـل ديگـر   بـه هـر   اضـافه يـا   درس، به دليل حذف و    هفته اول هر   جلسات دو  غيبت در 

 جزو صورت پيشامد
16

3
    .آيد به شمار مي دانشجو ت مجازغيب  

  امتحان غيبت در
  

   :15ماده
 امتحان آن درس است وغيبت موجـه در        در منزله گرفتن نمره صفر   ه  درس ب  امتحان هر  غيبت غيرموجه در  

  .شود درس موجب حذف آن درس مي امتحان هر

   :16ماده
كميتـه   ي دانـشگاه يـا  امتحـان برعهـده شـوراي آموزشـ     در جلسات درس و تشخيص موجه بودن غيبت در   

  . استرامنتخب آن شو
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  پنجمپنجم  فصلفصل
  

  اضافـــــه حــذف و
  
  

   :17ماده
شروع نيمسال تحـصيلي     هفته، پس از  و  د از مهلتي كمتر   فقط در  ،  ليينيمسال تحص  هر در تواند مي دانشجو

درس  دو بــا  را درس انتخـابي خــــود     دو حذف يـا  ا  ر درس انتخابي خود   دو ايانتخاب   درس ديگر  دو حداكثر

  .بيشتر نشود مقرر حد واحدهاي انتخابي وي از كند، مشروط برآنكه تعداد جا جابه ديگـر

   :18ماده
هـاي   درس  هفته به پايان نيمسال تحـصيلي مانـده، فقـط يكـي از        5ا  ت تواند مي صورت اضطرار، دانشجو   در

آن درس بـيش    در الً غيبت دانـشجو   آنكه او  گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر       تأييد   با را نظري خود 

 از
16

3
  .نشود كمتر واحد 12واحدهاي باقيمانده وي از ثانياً تعداد و مجموع ساعات آن درس نباشد 

   :19ماده
بـه تـشخيص شـوراي       اسـت كـه بنـا     ز  صـورتي مجـا    يك نيمسال، فقـط در     شده در  حذف تمام دروس اخذ   

جـزو  بـور  ايـن صـورت نيمـسال مز      آن نيمسال نباشد، در    به ادامه تحصيل در   ر  آموزشي دانشگاه، دانشجو قاد   
  .دآم تحصيل دانشجومحسوب خواهد مجاز حداكثر
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  فصل ششمفصل ششم
  

  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو
  

  معيارهاي ارزيابي
   :20ماده

 سـي و  كالس، انجام تكـاليف در     فعاليت در  و درس براساس ميزان حضور    هر در ارزيابي پيشرفت دانشجو  
آن  در درس، مرجـع ارزيـابي دانـشجو       هـر  اسـتاد  و گيرد پايان نيمسال انجام مي    نتايج امتحانات بين نيمسال و    

  .درس است

  : تبصره
  .درس الزامي است برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر

   :21ماده
 صورت عددي   درس به  هر در نمرات دانشجو  نمره درس است و   ،  ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو    معيار
  .شود بيست تعيين مي تار بين صف

   :22ماده
اولـين   شـود، در  دروس الزامي مردود يك از هر ي كه دريدانشجو.  است10درس  هر حداقل نمره قبولي در   

 ثبـت و   دانـشجو  ةكارنام ردي در  قبولي و   دروس اعم از   ةاين حال نمرات كلي    با. آن است  فرصت، ملزم به تكرار   

  .شود مي  منظور ميانگينةمحاسب در

  : تبصره
 ازجـدول دروس انتخـابي در   توانـد   مـي ،شد، به جاي آن درس يك درس اختياري مردود    در ييدانشجو اگر

  .دانتخاب كن  مصوب، درس ديگري راةبرنام

  درس ناتمام
   :23ماده

 عرصـه و   در ي، كـار  يكـارورزي، عمليـات صـحرا      ي، نمـره تمـرين دبيـري، كـارآموزي و         ياستثنا موارد در
 تأييـد  و صورتي كه به تشخيص استاد شود، در پروژه ارائه مي م باوأبرنامه آموزشي مصوب، ت روسي كه در  د

نمـره  . آيـد  نباشد، ناتمام بـه شـمار مـي    طول يك نيمسال تحصيلي ميسر  در ها گروه آموزشي مربوط، تكميل آن    
  .به نمره قطعي تبديل شود پايان نيمسال بعد تا اكثر حد بايدم ناتما
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  24/10/81 مورخ  دانشگاه به شوراي آموزشيمصو
 – كـارآموزي    –تمرين دبيري   (در خصوص تاريخ فراغت از تحصيل دانشجويان و اعالم نمره دروس            ( 

  .)موارد ذيل را جهت اطالع و اقدام الزم اعالم مي نمايد)  پروژه– عمليات صحرايي –كارورزي 
حـصيلي آخـرين نيمـسال تحـصيلي آنهاسـت، تـاريخ        مقرر گرديد دانشجوياني كه نيمسال اول سـال ت    -الف

  .نمره فوق الذكر حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه اعالم گردد.  بهمن اعالم گردد30فراغت از تحصيل 

يل ص سال تحصيلي آخرين نيمسال تحصيلي آنهاست، تاريخ فراغت از تح         م دانشجوياني كه نيمسال دو    –ب  
  . فوق الذكر حداكثر تا پايان شهريورماه اعالم گرددنمره دروس.  تيرماه اعالم گردد30آنها 

ــاريخ فراغــت از تحــصيل آنهــا    –ج   30 دانــشجوياني كــه تابــستان آخــرين نيمــسال تحــصيلي آنهاســت ت
  .شهريورماه اعالم گردد، نمره دروس فوق الذكر حداكثر تا پايان آذرماه اعالم گردد

  

  اعالم نمرات
   :24 ماده
برگـزاري امتحـان آن      پـس از    روز 10ظـرف    حـداكثر  درس را   هـر  يي نهـا  موظف است گزارش نمره    استاد

  .مربوط ارائه دهد واحد  به اداره آموزش دانشكده يا،درس

   :25ماده
و د تـا  حداكثر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را      هر ربط در  واحد ذي  دانشكده يا  اداره آموزش هر  

رفـع اشـتباهات     ان و يرسيدگي به اعتراضات دانشجو    پس از  ونيمسال   برگزاري آخرين امتحان هر    هفته پس از  

  .احتمالي، به آموزش كل دانشگاه تسليم كند

  : تبصره
  .تتغييرناپذيراس اعالم به آموزش كل دانشگاه نمره پس از

  

  ميانگين نمرات
   :26ماده

پايـان آن   تـا   اوميانگين كـل نمـرات   آن نيمسال و در نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو     پايان هر  در
  .شود  وي ثبت ميةكارنام در پايان دوره تحصيلي، ميانگين كل نمرات دانشجو، محاسبه و در نيمسال و

  :1تبصره
مجموع حاصـل    و شود  آن درس ضرب مي    ةنمر درس در  واحدهاي هر   ميانگين نمرات، تعداد   ةبراي محاسب 

كل واحـدهاي   تعداد بر) قبولي اعم از ردي يا(ست  نمره گرفته ا   ها براي آن  تمام دروسي كه دانشجو    ها در  ضرب
  .شود شده تقسيم مي اخذ
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  :2تبصره
دوره تابـستاني    در نمرات دروسي كه دانشجو   . آيد دوره تابستاني، به عنوان نيمسال تحصيلي به شمار نمي        

نيمـسالي كـه    درنمرات دانـشجو،   به همين نحو. آيد به شمار مي محاسبه ميانگين كل دانشجو   ، فقط در  دگذران مي

دروس تابـستاني   ماننـد  است نيـز  اراده او بودن واحدهاخارج از  كسر كند، و  انتخاب مي   واحد 12 از كمتر الزاماً  
 محـسوب خواهـد    تحصيل دانشجو  مدت مجاز  حداكثر شود، ولي آن نيمسال جزو     محاسبه مي  ميانگين كل او   در
  .شد

  نويسي مشروط نام
   :27ماده

نويـسي   غيـراين صـورت، نـام      باشـد، در   12 از كمتر  نيمسال تحصيلي نبايد   چهي در ميانگين نمرات دانشجو  
  .بود به صورت مشروط خواهد نيمسال بعد، در دانشجو

بـه وي بـه صـورت كتبـي          بـار  هر  را دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو       هر :تبصره  

طـرف  ز هشدار بـه وي ا    در اين وصف، قصور   اب. كند ضبط دانشجوة  پروند آن را در   يك نسخه از   و اطالع دهد 
  .بود اجراي مقررات نخواهد اين امر، مانعي در از اطالعي دانشجو بي اظهار يا دانشگاه و
   :28ماده 

آخرين نيمـسال تحـصيلي حـق انتخـاب بـيش            كند، جز در    كه به صورت مشروط نام نويسي مي       ييدانشجو
  .ندارد آن نيمسال را درسي در واحد 14از

  

  اج دانشجوي مشروطاخر
   :29 ماده

سـه   كارشناسـي ارشـد پيوسـته در       هـاي كارشناسـي و     دوره در صورتي كه ميـانگين نمـرات دانـشجو        در
نيمـسال تحـصيلي،    دو كارشناسـي ناپيوسـته در   هاي كارداني و   دوره در  نيمسال متناوب و   4 نيمسال متوالي يا  

  .شود ادامه تحصيل محروم مي اي كه باشد، از لهمرح هر در،  باشد12از متناوب، كمتر متوالي يا اعم از

   : 30ماده 
 كه به دليل مشروط شدن و يا به هر دليل ديگر از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم يـا                     ييدانشجو
توانـد مـدرك    واحد درسي را بـا نمـره قبـولي گذرانـده باشـد، مـي            70شود، در صورتي كه حداقل       منصرف مي 

  . ته دريافت كندهمان رش كارداني در

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

  .گيرد مجري بودن دانشگاه صادر كنندة مدرك كارداني صورت مي

    

  



  

  

  

  

16  

  ن نامه و مقررات آموزشيييآ

   :31ماده     
  لغـو  صورت انجام يا   ، در شود ادامه تحصيل محروم مي    ي كه به دليل مشروط شدن بيش ازحد، از        يدانشجو

 در و آزمون سراسري شركت كند راي تحصيل مجدد، در   د ب توان دوران تحصيل سپرده است، مي     تعهداتي كه در  

  .ادامه تحصيل دهد عالقه خود  موردةرشت صورت قبولي در
  جديـد برنامـه رشـته   رشته قبولي گذرانده اسـت، بـا      در كه دانشجو   را ييتواند، واحدها  دانشگاه پذيرنده مي  

  .بپذيرد را ها تمام آن نامه بعضي يا يينضوابط اين آ تطبيق داده و

  

  پيوسته نامه به دوره كارشناسي ارشد آيينشمول 

  
   :32ماده

 سقف واحدهاي قابل قبول دوره كارشناسـي   طول تحصيل تا   دانشجوي دوره كارشناسي ارشد پيوسته، در     
برنامـه مـصوب     نامه كه در   پايان س تخصصي، پروژه و   رود رد نامه است و   ينيتابع مقررات اين آ   ) 140تا 135(
  .بود ناپيوسته خواهد نامه كارشناسي ارشد آيينتابع  اند عالمت ستاره مشخص شده با
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  فصل هفتمفصل هفتم
  

  تحصيل انصراف از مرخصي تحصيلي و
  

  

  مرخصي تحصيلي
  

   :33ماده
 در بـراي يـك نيمـسال و        ناپيوسته حـداكثر   كارشناسي هاي كارداني و   دوره يك از  هر در تواند مي دانشجو

  .مرخصي تحصيلي استفاده كند متناوب از  نيمسال متوالي يا2 دوره كارشناسي پيوسته براي

  :ه تبصر
  .آيد يدوره به شمار م هر در تحصيل دانشجو مدت مجاز حداكثر مدت مرخصي تحصيلي، جزو

   :34ماده
نيمـسال،   نويـسي هـر    شـروع نـام    هفته پيش از   ل دو به صورت كتبي، حداق    تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد   

  .دانشگاه تسليم شود به اداره آموزش دانشكده يا توسط دانشجو

   :تبصره
نويـسي،   اتمـام مهلـت نـام    گـروه آموزشـي ذيـربط پـيش از     از كسب نظر اداره آموزش موظف است پس از     

  .الغ كندرا به صورت كتبي به وي اب درخواست دانشجو عدم موافقت با موافقت يا
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  حصيل تانصراف از
   :35ماده 

دانـشجوي   و آيد تحصيل به شمار مي دانشگاه محل تحصيل، انصراف از ترك تحصيل بدون كسب اجازه از  
  .تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد منصرف از

  : تبصره
 يك ماه پـيش از    حداقل   ل آن را  يدال داند، بايد  موجه مي  را ترك تحصيل خود   كه دانشجو تثنايي  اس موارد در

بـودن تـرك تحـصيل توسـط دانـشگاه، آن            موجـه تأييـد   صـورت    در. پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد      
  .آيد به شمار مي مرخصي تحصيلي دانشجو نيمسال جزو

   :36ماده 
شخصاً به اداره آمـوزش   را درخواست انصراف خود تحصيل منصرف شود، بايد   از ي كه بخواهد  يدانشجو

، تقاضـاي  تتاريخ درخواسـ  ز   فاصله يك ماه ا    در است فقط براي يك بار     مجاز اين دانشجو .  تسليم كند  دانشگاه

 دانـشجو  و شـود  مي ادرصتحصيل وي  راف از صانقضاي اين مهلت، حكم ان     پس از . پس بگيرد  را انصراف خود 
         .ندارد آن دوره را آن، حق ادامه تحصيل در پس از

   :1تبصره
  ددوران تحصيل سپرده است ، عمل كن  تعهداتي كه درةتحصيل موظف است به كلي  ازدانشجوي منصرف

   :2تبصره
آزمـون سراسـري براسـاس     قبـولي در  تحصيل موكول بـه شـركت و   تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از  

  .ضوابط مربوط است

  

  همسركاركنان دولت دانشجوي بورسيه و مرخصي تحصيلي همسر
  

    :37ماده
دانـشجويان بورسـيه، بـه عنـوان      يكـي از  همـسر  كاركنان دولـت، يـا    يكي از   عنوان همسر  ي كه به  يدانشجو

شـوراي   تأييـد  به تـشخيص و  و موريت همسرمأ حكم ةبا ارائ تواند شود، مي اعزام مي  كشور همراه، به خارج از   

 نيـز  ل ديگـر   سا 4 طول دوره تحصيل، تا    ميزان مرخصي استحقاقي در     از  استفاده ي دانشگاه، افزون بر   شآموز
  .شود مند سنوات بهره مرخصي تحصيلي بدون احتساب در از
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  فصل هشتمفصل هشتم
  

  انتقـــــــــال
  

  شرايط انتقال
  

   :38ماده
همـان مقطـع     همان رشـته و    در يك دانشگاه به دانشگاه ديگر     از محل تحصيل دانشجو  ر  انتقال به معني تغيي   

  .تحصيلي است

   :39ماده
  : زير موارد در هاي تهران ممنوع است جز دانشگاه يك از به هر انتقال دانشجو

معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني،              فوت يا   شهادت و  -1

  .به عنوان كفيل خانواده شناخته شود
بـه ادامـه     مـستقل قـادر    دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي به طـور            ثرؤ معلوليت م  -2

  .زندگي نباشد

تأييـد  تهـران باشـد، بـه        در اشـتغال شـوهر    تحصيل يا  دائمي دانشجوي دختر كه محل      ازدواج رسمي و   -3
  بط ر يمراجع ذ

   :1تبصره 
  .دانشگاه انجام گرفته باشد در قبولي دانشجو اين ماده بايد پس از در مذكور موارد يك از هر

   :2تبصره 
اسـت   شـغل همـسرآزاد   اگـر  و.  حكـم اشـتغال ضـروري اسـت    ةارائپيماني دولت،  براي كارمندان رسمي يا 

  .نيروي انتظامي رسيده باشد  قانوني ياتأييد مراجعبه  تهران بايد در سكونت او گواهي اشتغال و
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   :3تبصره
 و تهـران باشـد   در دهد، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختـر     كه دانشگاه تشخيص مي    يياستثنا موارد در
) محـل تحـصيل شـوهر     ( شهرسـتان  در  تحـصيلي دختـر    ةرشـت  باشد، اگـر   رستان دانشجو شه در نيز او شوهر

  .به تهران منتقل شود مي تواند او نباشد، شوهر موجود

   :4بصرهت
تعيـين محـل تحـصيل،       سـرگرداني آنـان در     جلـوگيري از   توزيع دانشجويان انتقالي بـه تهـران و        به منظور 

فناوري و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به       تحقيقات و  وزارت علوم،    ييمعاونت دانشجو  اي در  كميته
هـاي   دانشگــاه ك از ر هر ي  تواند براي پذيرش دانشجوي انتقالي د      اين كميته مي  . شود نام كميته انتقال تشكيل مي    
  .مطابق سهميه جايابي كند دانشجويان انتقالي را تهران، سهميه تعيين كرده و

   :40ماده 
بـه يكـديگر،    ها شهرستان از ها و سسات آموزش عالي تهران به شهرستانؤم ها و دانشگاه از انتقال دانشجو 

  . مقصد، بالمانع است وء هاي مبدا  به شرط موافقت دانشگاهمقطع،يك  در يك رشته و در

   :41ماده
 نـه و  روزا اعـم از   (هـاي حـضوري      ه دانـشگاه   بـ  دانشگاه پيـام نـور     هاي شبانه به روزانه، از     دوره انتقال از 

 ولي انتقال به عكس آن، باموافقت مبـداء         ،هاي دولتي ممنوع است    دولتي به دانشگاه   هاي غير  دانشگاه از و) شبانه
  .مقصد، بالمانع است و

  

  ت علميأهيانتقال فرزندان اعضاي 
   :42ماده 

  و طبق ضوابط ويـژه صـورت مـي گيـرد          ت علمي به محل اشتغال آنها     أفرزندان اعضاي هي   و انتقـال همسر 
 تـــدوين و   آموزش پزشكـي تهيـه و     بهداشت، درمان و   فناوري و  اين ضوابط توسط وزارتين علوم، تحقيقات و      

  .شود ابالغ مي

  كشور از  انتقال دانشجويان ايراني خارج
   :43ماده

ق عـالي داخـل مطـاب    سسات آموزش ؤم و ها به دانشگاه  كشور خارج از  انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در      

  .ابالغ شده است   شوراي عالي برنامه ريزي تصويب و28/3/1374 مورخ 229جلسه   در نامه اي انجام مي گيرد كهيين آ

   :44ماده
شروع نيمـسال     هفته پيش از   6مورد، حداقل    ذكر با را درخواست انتقال خود   دانشجوي متقاضي انتقال بايد   

  .تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم كند

  
  



  

  

  

  

21  

  ن نامه و مقررات آموزشيييآ

   :45ماده
همـراه   را ظـرف يـك هفتـه، موافقـت خـود      انتقال ، موظف است حداكثر  صورت موافقت با  ر  دانشگاه مبداء د  
هفته  دو  دانشگاه مقصدمكلف است، حداقل    و ارسال دارد  به دانشگاه مقصد   نمرات او  ريز و درخواست دانشجو 

  .ندبه دانشگاه مبداء اعالم ك را خود شروع نام نويسي، نظر پيش از

   :تبصره
ارتبـاط    و ل  ارسـا  دانشگاه مبداء بـه دانـشگاه مقـصد        از  سوابق دانشجو  ةانتقال ، كلي   صورت موافقت با   در

  .شود دانشگاه مبداء قطع مي با دانشجو

   :46ماده
 و شـود  باالتراست پذيرفته مي يا  و12 صورت انتقال فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها      در

حـال حـذف احتمـالي     درهـر . اسـت   دانـشگاه مقـصد   ة است، برعهـد   12 از كمتر  آنها ةكه نمر يي  حدهاپذيرفتن وا 
 در را است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خـود  حدودي مجاز ي دانشجوي انتقالي در سواحدهاي در 

  .تحصيل داشته باشد طول مدت مجاز

   :تبصره
لحـاظ   سوابق آموزشـي دانـشجوي انتقـالي از      ردي و  يا   قبولي و  اعم از دانشگاه مبداء   ر  د درسي دانشجو  تمام نمرات 

  .آيد به شمار مي محاسبه ميانگين كل او نمرات دروس پذيرفته شده فقط در  دانشجو ثبت ومةكارنا مشروطي، عيناً در

   :47ماده
 تعـداد آن مـدرك،     در و شـود  مـي  صـادر  تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد      مدرك فراغت از  

 ميانگين نمـرات آنهـا و      ذكر مقصد، با  هاي مبداء و   دانشگاه در مجموع واحدها  و واحدهاي گذرانده شده دانشجو   
  .شود مي قيد سوابق تحصيلي دانشجو

   :48ماده 
  .است مجازر مقطع تحصيلي فقط يك با هر طول مدت تحصيل، در در انتقال دانشجو

  

  
  

  



  

  

  

  

22  

  ن نامه و مقررات آموزشيييآ

  فصل نهمفصل نهم
  

  دانشجوي ميهمــــــان
  

   :49هماد
موافقـت   بـا  باشـد، مـي توانـد      محـل تحـصيل خـود      به تغييـر   موقت، ناگزير  به طور  مواردي كه دانشجو   در

 را موقت براي مدت معين، محل تحـصيل خـود        ر  مقصد، به عنوان دانشجوي ميهمان، به طو       هاي مبداء و   دانشگاه
  .دهد تغيير

   :50ماده 
 حداقل يك نيمسال تحـصيلي خـود       است كه، دانشجو  اين   يك دانشگاه، مشروط بر    در ميهمان شدن دانشجو  

  .دانشگاه مبداء گذرانده باشد در را

   :51ماده
دانـشگاه   نظـر  درس به صورت تك درس با     چند يك دانشگاه براي گذراندن يك يا      در ميهمان شدن دانشجو  

  .بالمانع است موافقت دانشگاه مقصد و مبداء

   :52ماده 
 دوره كارشناسي،   نيمسال در  دو دوره كارداني، يا   يك نيمسال در   داكثرح تواند رشته مي  هر در دانشجو هر

كـه   دروسـي را   تعـداد  حـال نبايـد    هـر  در. تمام وقت، به صورت ميهمان تحـصيل كنـد         يك دانشگاه، به طور    در

  درصـد  40 دانشگاه گذرانده است، از    چند يك يا  در) چه تك درس   و   چه تمام وقت    ( به صورت ميهمان     دانشجو
  .كند احدهاي دوره تجاوزكل و

   :تبصره
 اطالع گروه آموزشي دانشگاه مبـداء   با چه تمام وقت، بايد دانشجو، چه به صورت تك درس و       انتخاب واحد 

  . باشدد طبق شرايط دانشگاه مقصو 

    :53ماده 
اه مبداء ثبـت  دانشگ در اوة كارنام گـذراند، عيناً در يك دانشگــاه مي كه دانشجــوي ميهمان در  ي را يواحدها

  .شد خواهد ميانگين كل منظور محاسبات ميانگين نيمسال و در نمرات آنها و شود مي

   :54ماده 
  .مي شود صورت توسط دانشگاه مبداء صادر هر تحصيل دانشجوي ميهمان در  ازفراغتمدرك 
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  فصل دهمفصل دهم
  رشــــــته تغيير

  
  

   :55ماده 
 و داشـتن شـرايط زيـر    كارشناســـي مـي توانـد، بـا     ني ومقطـع كـاردا   طول دوران تحصيل در  در دانشجو

 همـان دانـشگاه تغييـر    در يك گروه آزمايـشي و  يك رشته به رشته ديگر در موافقت گروه آموزشي ذي ربط از     
   :رشته دهد

  .مقررات آموزشي بالمانع باشد نظر ز رشته پيشين ا  ادامه تحصيل متقاضي در-1

 حداقل-2
6

1
 حداكثر و  

3

2
  .گذرانده باشد واحدهاي دوره را  

 رشـته مـورد    سـهميه و   پذيرفتـه شـده در     ترين فـرد   اييننمره آزمون پ    نمره آزمون ورودي متقاضي از     -3
  .نباشد همان سال كمتر تقاضا در

داشـته   رشـته جديـد را     در نيـاز  تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد      مدت مجاز  توجه به حداكثر  ا   ب -4
  .دباش

  :1تبصره
  شـرايط ايـن مـاده و       ةرعايـت كليـ    دارند، با   خاص تعهد  ييهاي اجرا  رشته دانشجوياني كه به دستگاه     تغيير

  .است  ربط امكان پذير ي ذيياعالم موافقت دستگاه اجرا

  :2تبصره
شده است، موكول به احـراز      بيني   ضوابط گزينش آنها شرايط خـاص پيش       كه در  ييها رشته به رشته   تغيير

  .شرايط مربوط است

   :3تبصره
  .رشته دهد تغيير تواند مي مقاطع تحصيلي، فقط يك بار از يك هر در دانشجو

 

   :56ماده
به مقطـع    مقطع باالتر  اين صورت، فقط از    غير در. گيرد مقاطع تحصيلي هم سطح، انجام  مي       رشته در  تغيير

  .تر، امكان پذيراست  يينپا
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   :57ماده 
   جديـد  ةرشـت  فرصـت در  اولـين    موظـف اسـت در     رشـته، دانـشجو   ر  تقاضـاي تغييـ    صورت موافقت با   در

    .ندارد را  پيشينةحق بازگشت به رشت نويسي، دانشجو نام پس از و نويسي كند نام

  : تبصره
ه بـه  رشـت  تغييـر   انـصراف از ة   بـه منزلـ    ،وقت معين   جديد در  ةرشت نويسي در  به نام  اقدام نكـردن دانشجو  

  .شود وي سلب مي پايان دوره از رشته تا حق تغيير آيد و مي شمار

   :58ماده
سـازي   معادل  جديد بررسي و   ةگروه آموزشي رشت    در ، پيشين گذرانده است   ةرشت در دروسي كه دانشجو  

 جديـد، اشـتراك     ةدروس رشـت   ه به تشخيص گروه آموزشـي، بـا        ك شود وي پذيرفته مي   فقط دروسي از   شده و 
  .نباشد  كمتر12 از آن دروس نيز يك از  هرةنمر و  داشته باشدييمحتوا
  

  8/10/83مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ 
عـالوه بـر    (به رشته ديگري در همين دانشگاه تغييـر رشـته دهـد              چنانچه دانشجوي دانشگاه شيراز   (

ين گذرانده اسـت و   كه دانشجو در رشته پيشي آيين نامه آموزشي، دروس58تطبيق دروس بر اساس ماده      
بخـش  ( مي باشد در صورت اشتراك محتوايي و بـه تـشخيص گـروه آموزشـي                 12 تا   10نمرات پايين بين    

  ). خواهد بودطبيقو با هماهنگي اداره آموزش قابل ت) مربوطه
  22/4/84مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ 

 در دانـشگاه شـيراز مـشغول بـه     شايان ذكر است كه پذيرش دروس عمومي دانشجوياني كـه در رشـته اي             (
 مي گذرانند و پس از مدتي بر اساس نامه سازمان سـنجش آمـوزش كـشور    12 تا 10تحصيل بوده و با نمره بين       

به رشته اي ديگري در دانشگاه شيراز منتقل مي گردند، دروس عمومي ياد شده در رشته جديد نيـز مـورد قبـول                       
  ).قرار گيرد

  

   :1تبصره
شده، ولـي نمـرات دروسـي      ميانگين كل منظور  ةمحاسب در نمرات آنها  ثبت و   دانشجو ةكارنام دردروس پذيرفته شده    

، چنانچـه ميـانگين كـل       لايـن حـا    در. مانـد  بـاقي مـي     دانشجو ة  كارنام در ميانگين،   شود، بدون احتساب در    كه پذيرفته نمي  
 رشـته جديـد    در ل مـشروطي بـراي دانـشجو      باشـد، جمعـاً بـه عنـوان يـك نيمـسا            12 از كمتر  او ه  اي پذيرفته نشد  هواحد

  .شود مي منظــور

   :2تبصره
 كه امكان گذرانـدن واحـدهاي مـورد        حدي باشد ر  د واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو،     صورتي كه تعداد   در

  .شود موافقت نمي رشتـه او تقاضاي تغيير وي سلب كند، با تحصيل، از طول مدت مجاز در  جديد راةرشت نياز
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  رشته اضطراري ييرغت
   :59ماده

اي شود   سانحه بيماري يا  ، دچار لدوران تحصي  در،  به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه     چنانچه دانشجو 
 طبق جداول نقص عـضو    آن را  حاصل از يي  كارآ گيري از  امكان بهره  يا ورشته  آن    ادامه تحصيل در   ييكه توانا 

همان گروه آزمايشي    در  خود ةرشت  ديگري متناسب با   تةه رش مقررات ب  رعايت ساير  با تواند دست بدهد، مي   از
رعايـت   از ايـن حـال دانـشجو    در. دارد تـرين نمـره را   آزمون ورودي نزديـك ة لحاظ نمر  رشته دهد كه از   ر  تغيي

  .بود  معاف خواهد57ماده و) 1استثناي بنده ب ( 55شرايط موضوع ماده 

  : تبصره
هـاي   رشـته  هـيچ يـك از     ي ادامـه تحـصيل در     يبيماري، توانا  و ل نقص عضو  يبه دال  مواردي كه دانشجو   در

، نـسبت بـه     ألهبررسـي كامـل مـس      نداشته باشد، كميسيون آموزشي دانشگاه پـس از        گروه آزمايشي مربوط را   
  .گيرد تصميم مي گروه آزمايشي ديگر اي در به رشته رشته دانشجو تغيير

   :60ماده
هـاي كارشناسـي     دوره دامپزشكي يـا   داروسازي و  پزشكي،دانشجويان دوره دكتري پزشكي عمومي، دندان     

صـورتي كـه حـداقل واحـدهاي معـادل           اند، در  دوره مربوط منع شده    تحصيل در  لي از يارشد پيوسته، كه به دال    
 كه  يياحتساب واحدها  با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه و     گذرانده باشند، با   كارشناسي را  دوره كارداني يا  

 گـروه ديگـر، در     آن در ا  هاي مـرتبط بـ     رشته يكي از ا  هاي گروه پزشكي ي    رشته به يكي از   واننداند، مي ت   گذرانده
 جديـد، بـه     ةرشـت  تطبيق واحـدهاي گذرانـده شـده، در        پس از  و رشته دهند  كارشناسي، تغيير  مقاطع كارداني يا  

  .ادامه تحصيل بپردازند

   :تبصره
گونـه دانـشجويان باشـد، شـوراي       رشـته ايـن     تغيير  متناسب براي  تةصورتي كه دانشگاه مبداء فاقد رش     ر  د

بـه معاونـت آموزشـي وزارت علـوم،      حسب مـورد  دانشجو، ة رشت تغيير بر داير را خود آموزشي دانشگاه نظر  
 را دانـشجو  ، تا دكن يمآموزش پزشكـي اعالم     ان و ممعاونت آموزشي وزارت بهداشت، در     فناوري يا  تحقيقات و 

  .جايابي كنند رهاي ديگ دانشگاه يكي از در

   :61ماده
 هفتـه پـيش ازشـروع نيمـسال     6همـراه مـدارك الزم، حـداقل       را درخواست خـود   رشته بايد  متقاضي تغيير 

  .تسليم كند محل تحصيل خود تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه در

   :62ماده 
گونـه دانـشجويان    ايـن حـال بـراي ايـن     در. مقطع كارشناسي به مقطع كارداني بالمانع اسـت    رشته از  تغيير
دانشجو، يك   پذيرفته شده از   واحد 20 به ازاي هر  و  تحصيل برمبناي دوره كارداني محاسبه       مدت مجاز  حداكثر

  .شود طول تحصيل وي كاسته مي نيمسال از
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  فصل يازدهمفصل يازدهم
  

  پذيرش واحدهاي درســــي
  

   :63ماده
مقـاطع   هـا يـا ديگـر    دانـشگاه  درپذيرش دروسي كه قبـول شـدگان آزمـون سراسـري قـبالً            سازي و  معادل

  :است  مجاز رعايت شرايطي به شرح زير با اند تحصيلي گذرانده
  .باشد آزمون ورودي رشته جديد به شركت در مجاز توجه به سوابق تحصيلي خود با  دانشجو-1
شـت،  وزارت بهدا  اوري يـا  فنّ وزارت علوم، تحقيقات و    تأييد   مدارك تحصيلي آن مورد     دانشگاه پيشين و   -2

  .درمان وآموزش پزشكي باشد
  . مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشدةدانشگاه پيشين مطابق برنام در  تحصيل دانشجو-3
دروس رشـته جديـد بـه تـشخيص گـروه آموزشـي         بـا   محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو      -4

  .نباشد كمتر 12 دروس از يك از  هرةنمر  داشته ويياشتراك محتوا

  : 1تبصره
  .دانشگاه پذيرنده انجام مي شود هاي آموزشي ذي ربط در پذيرفتن دروس توسط گروه  معادل سازي و

   :2تبصره
 ةمحاسـب  ولـي در ، شـود   ميانگين نيمسال محسوب نميةمحاسب در دانشجو نمرات دروس پذيرفته شده از    

  .شد  محسوب خواهد ميانگين كل دانشجو

   :3تبصره
تحـصيل   مدت مجـاز  حداكثر دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي از زا  واحد20به ازاء هر     

  .شود وي كاسته مي
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  فصل دوازدهم فصل دوازدهم 
  

  تحصيــــل فراغت از
  

   :64ماده
كارشناسي پيوسـته   هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و  واحدهاي درسي يكي ازدورهة كه كلي  ييدانشجو  

التحـصيل آن دوره   موفقيـت گذرانـده باشـد، فـارغ     ين نامـه بـا  يـ ت اين آ  براساس مقررا   مصوب و  ةطبق برنام  را
  .شناخته مي شود

   :1تبصره
بـه اداره آمـوزش      توسـط اسـتاد     درسـي دانـشجو    ةتحصيل، روزي است كه آخـرين نمـر         تاريخ فراغت از  

  .شود دانشگاه تحويل مي دانشكده يا

   :2تبصره
 نيمـسال، زمـان خاصـي را    هـر  دانـشگاه در  دارد، هر ضرورت   24 رعايت دقيق ماده    و 1توجه به تبصره   با

  .فراهم سازد مقدمات آن را تحصيل دانشجويان تعيين و براي اعالم فراغت از

   :65ماده 
حسب   تحصيلي خود  ةرشت در  باشد، تا  12حداقل   ، بايد ليتحص ةپايان دور  ميانگين كل نمرات دانشجو در      
باشـد،   كمتـر  12 از صـورتي كـه ميـانگين نمـرات دانـشجو          در. كارشناسي دريافت كند   مدرك كارداني يا   مورد

   اـه بـك ي رايها درس ي ازـدرس  واحد20تا رـحداكث دـطول تحصيل مانعي نداشته باشد، مي توان نظر  از چنانچه
در (  نيمـسال تحـصيلي  2 و)  كـارداني     دوره در ( يك نيمـسال تحـصيلـي      ، در ت قبول شده اس   12 از كمترة  نمر

  .جبران كند را ميانگين كل خود كرده، تار تكرا آن درس را ، مجدداً انتخاب و)رشناسيدوره كا
ة محاسـب  در ثبـت و    دانـشجو  ةكارنامـ در  نمـرات پيـشين،      اين صورت نمرات دروس تكراري افزون بـر        در

  .آيد به شمار مي ميانگين كل نمرات او
 آن دسـته از دانـشجويان دوره هـاي          به كميسيون موارد خـاص دانـشگاهها اختيـار داده مـي شـود تـا بـه                 

   به بعد دانش آموخته مي شوند و 1/7/1384كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته كه از تاريخ 
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 است ولي پس از اعمال     10همه درسهاي برنامه مصوب دوره ذي ربط را گذرانده و ميانگين كل آنها حداقل               

 نرسيده است اجازه دهـد طـي حـداكثر دو      12گين كل نمره هاي آنان به        آيين نامه آموزشي مربوط ميان     65ماده  
  بـراي جبـران ميـانگين كـل     ) شـبانه (نـوع دوم  نيمسال ديگر تعدادي از دروس دوره را با پرداخت هزينه معـادل       

  .نمره هاي خود بگذرانند
در غير  . ع است  برسد، صدور مدرك رسمي مرتبط بالمان      12در اين صورت چنانچه ميانگين كل دانشجو به         

 و تبـصره آن در آيـين نامـه آموزشـي دوره هـاي كـارداني و       30اين صورت دانشگاه موظف است مطابق ماده   
  .دبا اين دانشجويان رفتار كنكارشناسي 

  :1تبصره
آن  علـي رغـم اسـتفاده از       ا يـ  اين مـاده اسـتفاده كنــد       در مقررات مذكور  از نخواهد يا  كه نتواند  ييدانشجو

تحـصيل   ارداني است، از  كصورتي كه مقطع تحصيلي او جبران كند، در را ميانگين كل نمرات خود كمبودد نتوان
پيوسـته باشـد، براسـاس       كارشناسي ارشـد   مقطع كارشناسي يا   صورتي كه در   در و اخراج مي شود   محروم و 

  . فارغ التحصيل شودترايين پمدرك مقطع تحصيلـي ذ اخ با تبصره آن مي تواند و  30 ماده

   :2تبصره
 كـه بـيش از     هـا  رشـته  پيوسـته سـاير    كارشناسـي ارشـد    دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازي و        
تحـصيل منـع     ي از يلـ صورتي كه به دال     گذرانيده باشد در   12حداقل ميانگين نمرات     با درسي دوره را   واحد135
 ةرشـت  مـدرك كارشناسـي در     بـا  حـسب درخواسـت خـود      مايل به ادامه تحصيل نباشند مي تواننـد        يا  و ند،شو

  . شوندالتحصيل فارغ مربوط ةرشت داروسازي يا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

29  

  ن نامه و مقررات آموزشيييآ

  

  )))) پيوست  پيوست   ((((
  

  التحصيالن فارغ تربيتي دانشجويان و سازي دروس عمومي و معادل

  دروس دانشگاهي تربيت معلم با مراكز

  13/9/73ريزي مورخ شوراي عالي برنامه 288مصوبه جلسه 

  
  

 التحـصيالن مراكـز   ذيرش واحدهاي درسـي عمـومي وتربيتـي دانـشجويان وفـارغ        پ سازي و  معادلد  درمور
 شـوند بـا    سسات آموزش عالي پذيرفتـه مـي      ؤم ديگر و ها دانشگاه طريق آزمون سراسري در    تربيت معلم كه از   

  : دروس دانشگاهي، نظربه اينكه
  .ها ايجادشده است   تغييراتي درمجموعه دروس عمومي دانشگاه-
محتـواي ايـن دروس    عنـاوين و  تربيت معلم با  تربيتي مراكز  محتواي دروس عمومي و   و  ين   برخي ازعناو  -

   .يكسان شده است ها دانشگاه در
 24/10/1368 مـورخ 182 درمصوبه جلـسه     زير  به پيشنهادوزارت آموزش وپرورش اصالحيه اي به شرح         

  . تصويب رسيد به13/9/1373 مورخ288جلسه  در و ريزي به عمل آمد شوراي عالي برنامه

  
  : معادل سازي دروس عمومي -الف
 تربيــت معلــم كـه ازطريــق آزمــون سراســري در  فــارغ التحـصيالن مراكــز  دانــشجويان يــاز آن دسـته ا     
 ةدروس عمـومي رشـت     از گذرانـدن آن تعـداد     شـوند، از   سسات آموزش عالي پذيرفتـه مـي      ؤم وديگر ها دانشگاه

هرچنـد   مـشروط بـه آنكـه دروس معـادل را     بـود   است معاف خواهند آمده زيردر كه معادل آنها تحصيلي خود
  .تربيت معلم گذرانده باشند مراكز در باالتر  يا14ة نمر ساعت با
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  دروس عمومي دانشگاهي تربيت معلم با سازي دروس عمومي مراكز جدول معادل

  

  

  تربيت معلمز دروس عمومي مراك  واحد  دروس عمومي دانشگاهي  رديف

1  
2  
3  
  
4  
5  
6  
  
  
7  
8  

  )1(معارف اسالمي 
  )2(معارف اسالمي 

  فارسي
  

  تربيت اسالمي اخالق و
  تاريخ اسالم

  ريشه هاي آنو انقالب اسالمي 
  
  

  متون اسالمي
  )2(و)1(تربيت بدني 

2  
2  

�  
  
2  
3  
2  
  

2  
2  

  )1(جهان بيني اسالمي  يا )1(معارف اسالمي 
  )2(جهان بيني اسالمي  يا) 2(معارف اسالمي 

  و )1(فارسي  آئين نگارش ياو فارسي ادبيات 
)2(  

  تربيت اسالمي اخالق اسالمي يا
  تاريخ تحليلي اسالم

 تحليلـي از  هـاي آن يـا    ريشهو  انقالب اسالمي   
  انقالب اسالمي

  متون اسالميو قرآن  ي باايآشن
  )2(و)1(تربيت بدني  تربيت بدني يا

  
  : دروس تربيتي -ب
 در هـا  دانـشگاه  آزمـون ورودي   تربيـت معلـم كـه در        مراكـز  التحصيالن فارغ دانشجـويان يا  آن دسته از      
 و  وفنـون تـدريس، سـنجش        هـا  دروس روانـشناسي تربيتـي، روش      شـوند اگـر    مـي  هاي دبيـري پذيرفتـه     رشته
 آموزشـي، روانـشناسي كـودكي و       مواد كاربرد و تربيت اسالمي، مديريت آموزشي ، توليد      گيري، تعليم و   اندازه

 تواننـد در   انـد، مـي    موفقيـت گذرانـده    تربيت معلم بـا    مراكز در مشاوره را و  ي  يفنون راهنما   و اصول نوجواني و 
سـسه آمـوزش عـالي      ؤم نيمسال تحصيلي، توسط دانـشگاه يـا      ر  ابتداي ه  امتحان اين دروس شركت كنند كه در      

گذرانـدن   د، ازامتحان اين دروس قبول شـون  چنانچه طبق ضوابط امتحاني دانشگاهي در .شود مربوط برگزارمي 
  .شوند دانشگاه معاف مي اين دروس در

  

  :  دروس تمرين دبيري-ج
تمـرين   ربيت معلـم كـه دوره كـارورزي، كـارآموزي يـا      ز  ت  دانشجويان يافارغ التحصيالن مراك    آن دسته از  

ه مجموعـ  درس تمـرين دبيـري از      واحـد   4 گذرانـدن  انـد از   موفقيـت گذرانـده    تربيت معلم با   مراكز در معلمي را 
  .سسات آموزش عالي معاف هستندؤم و ها دانشگاه هاي دبيري در دروس تربيتي رشته
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  : مواردر  ساي-د
درس ة نمـر  و تربيتـي دانـشگاهي مـالك محاسـبه خواهـدبود     و سازي، تعدادواحدهاي عمومي    معادل در -1

  .شود ثبت ميو  دانشجةگذرانده شده عيناً دركارنام
تحـصيل ايـن قبيـل     مـدت مجـاز   يرفتـه شـده يـك نيمـسال تحـصيلي از     درسـي پذ  واحـد  14 به ازاء هـر    -2

  .شد  ميانگين كل دانشجوملحوظ نخواهدةدرمحاسب ها دانشجويان كاسته مي شود ولي نمرات آن
موكـول بـه    دانـشجو  هر مورد سسات آموزش عالي درؤمر ديگ و ها  اجراي اين مصوبه ازطرف دانشگاه -3

 تربيـت معلـم رسـماً صـادر        طـرف مراكـز    است كه از    تحصيلي دانشجو  ةكارنام شده از أييد  دريافت رونوشت ت  
  .شود مي

  
  

  
  

  اعطاي  يك نيمسال تحصيلي مرخصي زايمان، بدون  احتساب در
هاي  تمام رشتهر  سنوات  تحصيلي مادران شاغل به تحصيل، د

 19/4/1379مورخ 397كليه مقاطع تحصيلي مصوبه جلسهر د دانشگاهي و
  ريزي برنامهشوراي عالي 

  

معـاون محتـرم بهداشـتي وزارت بهداشـت، درمـان وآمـوزش        براسـاس پيـشنهاد  
توجـه بـه ضـرورت فـراهم نمـودن           وبـا  هـا  نامه ينآيكميسيون تدوين    يدأيت پزشكي و 

مادر،  شير اهميت تغذيه انحصاري شيرخواران با     امكانات الزم براي مادران شيرده و     
مقـاطع تحـصيلي،   ة كليـــ در هاي دانشگاهي و تمام رشته مادران شاغل به تحصيل در   

) دوره مرخـصي مجـاز   ر  افزون بـ  ( يك نيمسال تحصيلي مرخصي زايمان     از توانند مي
  .بدون احتساب درسنوات تحصيلي استفاده كنند
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  ايثارگر و ن نامه تسهيالت آموزشي دانشجويان شاهدييآ

  ريزي شوراي عالي برنامه 16/7/74  مورخ304مصوب جلسه 

  كارشناسي مصوب هاي كارداني و ن نامه آموزشي دورهيييمه آضم

  )101نشريه ( 1369 ماه  اسفند
  

   تعريف-1
  : شوند تعريف مي ن نامه به شرح زيريياين آ در ايثارگر      واژه هاي شاهد و

  .دشو اطالق مي باالتر درصد و 50جانباز و زوجه شهيد، مفقوداالثر، اسير و به فرزند  واژه شاهد-الف 
  : شود گفته مي به يكي ازمصاديق زير واژه ايثارگر -ب 
  .جبهه داشته باشد داوطلبانه در  رزمنده اي كه حداقل شش ماه حضور-
  .داشته باشد نقص عضو  درصد25 جانبازي كه حداقل -
  .اي كه حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد  آزاده-

مهلت تعيين شده    در نبازي كه به علت ادامه درمان نتواند      به دانشجوي جا  :  3 تبصره الحاقي به ماده      -2

أييـد  مشروط براينكه گواهي پزشكي معتبري ارائـه دهدكـه بـه ت           ( شود براي ثبت نام مراجعه كنـد اجازه داده مي       
  .كند اضافه انتخاب واحد مان حذف و زكه تا) دانشگاه رسيده باشد پزشك معتمد يا كميسيون پزشكي و

  واحـد  10نيمـسال حـداقل      هر در توانند ايثارگر مي  و دانشجويان شاهد :  11 به ماده     تبصره الحاقي  -3

  .انتخاب كنند
التحصيل  درسي فارغ واحد 8گذراندن  وايثارگري كه با دانشجوي شاهد : 11 تبصره الحاقي به ماده-4

 تابستاني ةدور  باشد، مي تواند در15حداقل  مي شود، درصورتي كه ميانگين نمرات نيمسال گذشته  او
  .واحدانتخاب كند 8حداكثر

 دانـشجوي ايثـارگري كـه بـه دليـل انجـام معالجـات پزشـكي ناشـي از                :  14 تبصره الحاقي به ماده      -5

 مـدارك   تأييـد دروس گرفته شـده شـركت كنـد، بـا     درس ياجلسات امتحاني   يا جلسه و  صدمات جنگ نتواند در   
اي كه ازطـرف گـروه آموزشـي ذيـربط      طبق برنامه مي توانددانشگاه، پزشك معتمد  توسط كميسيون پزشكي يا 

درغيـراين صــورت    . دروس شـركت كنـد   امتحـان آن درس يـا   پايان نيمسال بعدي در  تا حداكثر شود تعيين مي 
  .دروس مذكورحذف مي شود درس يا
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 ارگر درايث غيرموجه بودن غيبت دانشجويان شاهد وا تشخيص موجه ي  : 16 تبصره الحاقي به ماده      -6

  .دانشگاه است اموردانشجويان شاهدوايثارگر جلسه امتحان با ستاد در يا كالس درس و

پـنج هفتـه    تا را درس نظري خود دانشجوي شاهدوايثارگر، مي تواند دو  : 18 تبصره الحاقي به ماده    -7

  .د واحدكمترنشو10زا واحدهاي باقي مانده او مانده به پايان نيمسال تحصيلي حذف كند، مشروط براينكه تعداد
 بـراي  -نيمـسال مـوردنظر   تـشخيص قـادرنبودن بـه ادامـه تحـصيل در      : 19 تبصره الحاقي به ماده    -8

  .دانشگاه است دانشجويان شاهدوايثارگر امور با ستادر دانشجويان شاهدوايثارگ

نبـاز،  بـراي دانـشجويان جا    ) ميان تـرم وپايـان تـرم      (مدت زمان امتحان     : 23 تبصره الحاقي به ماده    -9

 سـتاد د  يـ أيت دانـشگاه و   پزشـك معتمـد    به تشخيص كميسيون پزشكي يـا      بنا ها ه به وضعيت جسماني آن    جباتو

  .برابرمدت زمان معمول آن قابل افزايش است  2 تا اموردانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه، حداكثر
 بـا  يل جانبـاز  نمرات مردودي سـه درس دانـشجويان شـاغل بـه تحـص            : 26 تبصره الحاقي به ماده    -10

ميـانگين نمـرات آنـان بـه شـمار           در)  بـه بعـد    67هـاي    ورودي( به بـاال  % 50زوجه جانبار  جانبازي و % 35حداقل
 اولـين فرصـت ممكـن وشـركت در     در ها آن اخذ پس از دروس مزبور يك از آيد، مشروط براينكه نمرات هر   نمي

  . نباشد12هاي آن كمتراز امتحان
اضافه جانبازي، يـك    % 10ازاي هر ه  باشد، ب % 35جانبازي آنان بيش از    درصدبراي دانشجويان جانبازي كه     

  .كند پنج درس تجاوز دروس حذف شده نبايد از حال تعداد درهر درس به سه درس فوق افزوده مي شود و

 جنـگ باشـد و   صورتي كه مرخصي براي درمان صدمات ناشـي از ر د:  33 تبصره الحاقي به ماده -11

دانـشگاه   پزشك معتمد  كميسيون پزشكي يا   يدأيت ومد ارك مربوط مورد    يك ماه ادامه يابد    زدت  درمان بيش ا    م
  .به شمار نمي آيد باشد، آن نيمسال جزوسنوات تحصيلي دانشجو

 براي دانشجويان شاهد وايثارگر، نمرات دروس گذرانده شـده كـه در            : 46  تبصره الحاقي به ماده    -12

  .محاسبه نمي شود ميانگين كل او ردانشگاه مقصدپذيرفته نشده است، د

درسـي   واحـد  14براي دانـشجويان شـاهدوايثارگر، گذرانـدن حـداقل      : 55 تبصره الحاقي به ماده      -13

  . كفايت مي كند

مـي تواننـد درصـورت موافقـت شـوراي           دانـشجويان شـاهدوايثارگر   :  56 تبصره الحاقي به ماده      -14

  آموزشي

رعايـت   بـا  را انشجويان شـاهدوايثارگر مـي تواننـد دروس مزبـور    د  : 65 تبصره الحاقي به ماده  -15 

  .كنند نيمسال تكرار دو شرايط در ساير
  .رشته دهند تغيير به مقطع پايين تر رتبه نسبي، ازمقطع باالتر شرايط احراز دانشگاه فارغ از

يزي بـه تـصويب      شوراي عالي برنامه ر    16/7/74  مورخ 304 جلسه شماره  در  بند 16 ن نامه در  يياين آ  -16
  .تاريخ تصويب الزم االجرا است از مي شود و لغو تصويـب آن تمام مقررات مغاير باو رسيد 
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 معاون دانشجويي وزارت 21/4/84 مورخ 651/64مفاد بخشنامه شماره 

  علوم، تحقيقات و فناوري
  

) ها(آن نتوانسته است در آزمون  مشكالت روحي كه دانشجوي شاهد بدليل) دروسي(نمرات درس  .1
تا سقف مجاز قيد شده در تبصره الحاقي  نمره قبولي آورد، با تأييد ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه،

اين موضوع در . از كارنامه دانشجو قابل حذف است)  درس5( آيين نامه آموزشي 26به ماده 
 .خصوص كليه دروس قبلي دانشجو نيز به فرض احراز شرايط قابل اعمال است

ر مجازند در هر گدانشجويان شاهد و ايثار  آيين نامه آموزشي،11الحاقي به ماده طبق تبصره  .2
چنانچه دانشجو دريك نيمسال بدليلي مشابه .  واحد انتخاب كنند10 واحد و حداقل 12زير نيمسال 
 برخي از دروس خود را حذف نمود يا بدليل ديگري مانند عدم ارايه دروس مورد نياز و يا 1با بند 

 واحد 12ت اخذ واحد به دليل رعايت پيشنياز، تعداد واحدهاي وي در پايان نيمسال كمتر از محدودي
 آيين نامه آموزشي نيمسال مذكور را 26 ماده 2باشد، دانشگاه مي تواند با تفسير موسع از تبصره 

سال مشابه با دوره فشرده تابستاني منظور نمايد و بنابراين در صورتيكه معدل دانشجو در آن نيم
 . آيين نامه آموزشي محسوب نمي شود29 باشد ذيل ماده 12كمتر از 

 12كميسيون مركزي موارد خاص وزارت علوم به دانشجوياني كه علي رغم داشتن معدل كمتر از  .3
 يا باالتر باشند، با استفاده از اختيارات خود 12 نيمسال متوالي يا متناوب، داراي معدل كل 5 يا 4در 

دانشگاه مي تواند بدون نياز به ارسال موضوع به كميسيون موارد . صيل مي دهداجازه ادامه تح
خاص مركز نسبت به صدور اجازه ادامه تحصيل اين دانشجويان مشروط بر اينكه از آن پس معدل 

 . كسب نكنند، اقدام نمايد12زير 

 آيين نامه 37ز ماده دانشگاه ها اجازه داده شده است كه با استفاده ا بخشنامه مزبور به 5در بند  .4
 4اقي حداكثر تا  عالوه بر مرخصي استحق آموزشي و با تأييد ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه،

بمنظور مراقبت از همسران خود، % 50 جانبازان با آسيب ديدگي حداقل نيمسال به همسران
 .مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات اعطا نمايند

ان تحصيل به شرح مندرج در آيين نامه آموزشي انجام مي شود و انتقال دانشجوي شاهد در دور .5
برخورداري دانشجوي مذكور از آيين نامه نقل و انتقال شاهد مانعي براي انتقال وي در طول 

   شوراي عالي 339 آيين نامه آموزشي مصوب جلسه 8دوران تحصيل، با رعايت مفاد فصل 
  .برنامه ريزي محسوب نمي شود
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  انتقال دانشجويان شاهد نقل ونامه  ينيآ

  هاي كشور دانشگاه در
  
  

  : مقدمه
بهبــــود بخـشيدن بـه       مبني بر ) مدظله العالي ( مقـام معظم رهبري   5/8/75 مورخ  هاي     درراستاي فرمايش 

عنايـت بـه مـصوبه     بـا   و» اولويـت خـاص   «بـا   همسران معزز شاهد فرهنگي فرزندان و   هاي آموزشي و   برنامه
همـسران دانـشجوي    ين نامه نقل وانتقـال فرزنـدان و   يوراي طرح وبرنامه درخصوص تدوين آ      ش 13/7/74مورخ
 شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورد تعميم تسهيالت طرح شاهد بـه     7/4/84 مورخ   564، و مصوبه جلسه     شاهد

زي شاهد و ايثارگر  ، اين آيين نامه كه پس از تأييد ستاد مرك         %69الي  % 50فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان      
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پـرورش و تـصويب سـتاد برنامـه ريـزي امـور فرهنگـي                        

 به تـصويب نهـايي شـوراي عـالي مطـرح و برنامـه شـاهد رسـيده اسـت، از                26/7/85فرزندان شاهد، در تاريخ     

ز ش عـالي تحـت پوشـش وزارت علـوم،            در كليه دانشگاه ها و مراكـز آمـو         85 – 86نيمسال اول سال تحصيلي     
  .تحقيقات و فناوري و آموزشكده هاي فني و حرفه اي قابل اجرا مي باشد

  الزم به ذكر است كه واجدين شرايط ذكر شده در اين آيـين نامـه هماننـد سـاير دانـشجويان كـشور از مزايـاي            
دار مي باشـند، لكـن بـدليل ضـرورت     برخورآيين نامه هاي جاري نقل و انتقال وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   

 موفـق بـه تحـصيل در    حفظ انسجام و كيان خانواده هايي كه در آنها فرزندان و همسر معـزز شـاهد و ايثـارگر         
  .مراكز آموزش عالي مي شوند، اين آيين نامه به صورت خاص تصويب و جهت اجرا ابالغ مي گردد

  :  1ماده 
حـصيلي كـارداني، كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد پيوسـته و             در مقـاطع ت   ين نامه   يتسهيالت موضوع اين آ   

دكتراي حرفه اي در كليه رشته هاي تحصيلي و دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي تحـت پوشـش وزارت علـوم،       
تحقيقات و فناوري و نيز آموزشكده هاي فني و حرفه اي تحت پوشـش وزارت آمـوزش و پـرورش، بـه ترتيـب          

  :افراد ذيل را شامل مي شود

  رزندان اناث شاهدف .1

 فرزندان ذكور شاهد .2

 همسر شهيد .3

 و باالتر و آزادگان%  50جانبازان  .4

 و باالتر و آزادگان% 50فرزندان اناث جانبازان  .5
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 و باالتر و آزادگان% 50 ذكور جانبازان فرزندان .6

 و باالتر و آزادگان% 50همسر جانبازان  .7

  %49 -% 25جانبازان  .8
يستي حداقل نمره كل تراز در هر رشته، مقطع و گروه آزمايـشي كـه             دانشجويان واجد شرايط با    : 1تبصره

همه ساله توسط كميسيون نقل و انتقال ستاد مركـزي شـاهد و ايثـارگر وزارتخانـه، مركـب از مـدير كـل امـور                  
دانشجويان شاهد و ايثارگر، مدير كـل امـر دانـشجويان داخـل، مـدير كـل آمـوزش عـالي بنيـاد شـهيد و امـور                         

  .تصويب مي رسد، را دارا باشندايثارگران به 
 اين آيين نامـه بـا داشـتن شـرايط        1دانشجويان واجد شرايط ورودي سالهاي قبل موضوع ماده         :  2تبصره

مناسب علمي، در صورت عدم تكميل ظرفيـت توسـط دانـشجويان جديـدالورود، بـه ترتيـب اولويـت ذكـر شـده                   
  .مشمول اين آيين نامه خواهند بود

 سهميه انتقال توسط افراد واجد شرايط فوق تكميل نگردد، كميسيون نقـل و انتقـال                در صورتيكه : 3تبصره  
ستاد مركزي شاهد و ايثارگر وزارتخانه مي تواند نـسبت بـه تكميـل ظرفيـت نقـل و انتقـال توسـط همـسران و                          

  .واجد شرايط، اقدام نمايد% 49الي % 25فرزندان جانبازان 
ناپيوسته و دكتري تخصصي مشمول اين آيين نامـه نخواهنـد           مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد      :4تبصره  

 .بود

  :  2ماده 
كارداني، كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد پيوسـته و دكتـري        (سهميه پذيرش هر مقطع تحصيلي      % 5حداكثر  

در هر دانشگاه يا مركز آموزش عالي بر طبق نظر كميسيون نقل و انتقال تحت پوشش وزارتين علوم،                  ) حرفه اي 
 در شـروع هـر نيمـسال    1 و فناوري و آموزش و پرورش جهت انتقال افراد واجد شرايط موضوع ماده      تحقيقات

تعيين ميزان ظرفيت هر رشته محل به عهده كميسيون نقل و انتقـال سـتاد مركـزي          . تحصيلي اختصاص مي يابد   
  .شاهد و ايثارگر وزارتخانه مي باشد

 تحصيلي، دفترچه هاي راهنماي آزمون سراسـري و         مالك تعيين ظرفيت پذيرش هر رشته و مقطع       : تبصره
  .آزمون كارداني به كارشناسي سال ورود دانشجو مي باشد

  :  3ماده
موظفنـد در هـر سـال تحـصيلي بـا           ) بعنـوان مبـدأ   (كليه دانشگاه ها و مراكز آمـوزش عـالي تحـت پوشـش              

در ابتـداي هـر نيمـسال تحـصيلي      اين آيين نامه پس از ثبت نـام و    1درخواست انتقال دانشجويان مشمول ماده      
  .خارج از ضوابط نقل و انتقال آيين نامه آموزشي موافقت نمايند

 ايـن آيـين نامـه تحـت عنـوان شـهريه             1وجه از دانشجويان انتقالي مشمول ماده       دريافت هرگونه    :  تبصره
  .نوع مي باشدتوسط دانشگاه يا مراكز آموزش عالي مبداأ و مقصد مم... ثابت، هزينه نقل و انتقال و 

  :  4ماده
موظفنـد در هـر نيمـسال تحـصيلي بـا انتقـال       ) مقـصد (كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي تحت پوشـش     

 اين آيين نامه موافقت نموده و با معرفي نامه معاونت دانـشجويي وزارتخانـه نـسبت    1دانشجويان مشمول ماده   
  .به ثبت نام دانشجويان اقدام نمايند
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رايط با معرفي اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد و امـور ايثـارگران و پـس از موافقـت                    واجدين ش : تبصره
كميسيون نقل و انتقال ستاد مركزي شاهد و ايثارگر وزارتخانـه، از طريـق معاونـت دانـشجويي وزارتخانـه بـه                     

  .دانشگاه ها يا مراكز آموزش عالي تحت پوشش معرفي خواهند شد

  : 5 ماده
يثارگري كه بنا بر رأي كميسيون موارد خاص دانشگاه ملزم به تغيير رشته و يا تقليـل  دانشجويان شاهد و ا  
يا كارشناسي شده اند مي توانند در قالب ظرفيت تعيـين شـده توسـط كميـسيون نقـل و      مقطع به مقاطع كارداني  

محـل سـكونت،    انتقال ستاد مركزي شاهد و ايثارگر وزارتخانه براي رشته درخواستي به دانشگاه هاي نزديـك                
نزديكترين دانشگاه به محل سكونت اين دانشجويان در صورت دارا بودن رشته مورد نظر، ملزم به           . انتقال يابند 

  .پذيرش دانشجو مي باشند
 به تصويب رسيد و پـس از تـصويب   26/7/85 تبصره در تاريخ 7 ماده و  5اين آيين نامه با يك مقدمه و در         

  .يين نامه هاي قبلي مغاير با آن كان لم يكن تلقي مي گردندو ابالغ اين آيين نامه، كليه آ
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  نامه آموزشي دوره دكتري عمومي دامپزشكي ينيآ
  

  
  
بر اساس برنامه درسي بـازنگري شـده        ين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي دامپزشكي        يآ

  )18/4/85مورخ ( شيراز دكتراي عمومي دامپزشكي مصوب شوراي برنامه ريزي درسي دانشگاه

  
  
  

  
  : مقدمه

تربيـت    آموزشـي دوره دكتـري عمـومي دامپزشـكي و          ريـزي  برنامـه  در به منظورتعيين خـط مـشي واحـد       
 آزمايــشگاهي منطبــق بــا هــاي درمانگــاهي و جهــت كــسب مهــارت ســطح دكتــري عمــومي در دامپزشــكان در

ــاني   ــتانداردهاي جه ــشور و اس ــاي ك ــران، آ  نيازه ــالمي اي ــوري اس ــجمه ــري  يي ــي دوره دكت ــه آموزش ن نام
هـاي مجـري دوره دكتـري        دانـشگاه  هاي دامپزشكي و   دانشكده شود تا   تدوين مي  زيربه شرح    (DVM)دامپزشكي

ايـن   در .دهنـد  مـالك عمـل قـرار      صـورت لـزوم آن را      در مقررات وضوابط آموزشي بتوانند    نظر دامپزشكي از 
  .امپزشكي است  دكتري عمومي دًدكتري ،  كلمه از نامه منظور ينيآ

  

  

  نويسي نام و شرايط ورود
  

  : 1ماده 
  :است  شرايط ورود داوطلبان به دوره دكتري عمومي دامپزشكي به شرح زير    
وزارت آمـوزش   أييد    ت رياضي مورد   داشتن حداقل ديپلم كامل متوسطه دررشته هاي علوم تجربي و          -1-1

  .كشور خارج از هاي داخل يا دبيرستان پرورش از و
  برطبق ضوابط ها  پذيرفته شدن درآزمون ورودي سراسري دانشگاه-2-1
  مقررات جاري كشور قوانين و نظر بودن به ادامه تحصيل از  مجاز-3-1
  مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي به آموزش عالي برابر  داشتن شرايط عمومي ورود-4-1
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ضوابط مربوط ، بـه تـشخيص كميـسيون     بربرا) عدم معلوليت   (روان    برخورداربودن ازسالمت تن و    -5-1
  فناوري پزشكي معتمدوزارت علوم، تحقيقات و

  .تعرفه هاي مربوط  پرداخت شهريه برابر يا آموزش رايگان و ازاي برخورداري از خدمت در  سپردن تعهد-6-1
 قانوني تعهدات انجام ديگر  از پرداخت شهريه، دانش آموختگان دوره دكتري عمومي دامپزشكي را        :  تبصره

  . كند خاص معاف نمي
  : 2ماده

 دانـشجويان دكتـري عمـومي دامپزشـكي موظفنـد طبـق تقـويم دانـشگاهي و         شدگـان آزمون سراسـري و    پذيرفته
 انتخـاب واحـد درسـي بـه دانـشگاه يـا       هاي تعيين شـده بـراي نـام نويـسي و       مهلت نام در   ثبت  اطالعيه هاي مربوط به   

 مقطع دكتري عمومي دامپزشـكي نخواهنـد       اين صورت مجاز به ادامه تحصيل در       رغي دانشكده ذيربط مراجعه كنند، در    
  .بود

نخـستين نيمـسال     آزمـون سراسـري بـراي ثبـت نـام در           شدگان در  دم مراجعه به موقع پذيرفته    ع : تبصره
  .بود تحصيل خواهد  انصراف آنان ازةمنزله تحصيلي ب
  : 3ماده 
 و هـا  دانـشگاه  هـاي ديگـر در     رشـته  همزمـان بـا    ه طـور  دوره دكتـري عمـومي دامپزشـكي بـ         تحصيل در    

ادامـه تحـصيل     از درصورت تخلف، دانشجو   نيست و  مجاز) غيردولتي دولتي و  اعم از (سسات آموزش عالي    ؤم
  . دكتري عمومي دامپزشكي دانشگاه دولتي محروم مي شودةدور در

  

   نظام آموزشي
  

  : 4ماده
  . واحدي استنظام آموزش دوره دكتري دامپزشكي مبتني بر

  : 5ماده
 در عدم قبولي دانـشجو  قبولي يا و واحدهاي آن درس سنجيده مي شود     درس با  نظام واحدي ارزش هر    در

  .است يك درس به همان درس محدود
   :6ماده
 16ترتيـب طـي     ه  آن ب  ميزان درسي است كه مفاد    ) آزمايشگاهي درمانگاهي يا ( درس نظري وعملي   واحد هر

دوره تابــستاني طبــق برنامــه مــصوب شــوراي عــالي  نيمــسال تحــصيلي يــا ل هــرطــو ســاعت در 32سـاعت و 
  .شود ريزي تدريس مي برنامه

  . ساعت به اجرا گذاشته مي شود64نترني ياو عملي كارآموزي  واحد هر:  تبصره
  : 7ماده
  .درصورت نياز يك دوره تابستاني است نيمسال تحصيلي و دو سال تحصيلي مركب از هر

 همين آيين نامه در طول آخـرين   29ي دوره دكتراي عمومي دامپزشكي بر اساس ماده         اينترندوره  :  تبصره
 .سال تحصيلي به صورت پيوسته انجام مي شود
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  : 8ماده
  .هفته آموزش است 6 با دوره تابستاني برابر  هفته آموزش و16 نيمسال تحصيلي عبارت از هر

دوره تابـستاني اضـافه     و  نيمسال تحصيلي    ي پايان هر  ها مدت زمان الزم براي برگزاري امتحان     :  1تبصره
  .شود مي منظور درس محسوب و دوره آموزشي هر بر

موافقـت شـــــوراي     گـروه آموزشـي ذيـربط و       ضـروري، بـه پيـشنهاد      ي و يمـوارد اسـتثنا    در:  2تبصره
ط براينكـه   مـشرو  هفتـه تـدريس كـرد      16 از تـر  مـدتي كوتـاه    در دروسي را  توان درس يا   آموزشي دانشكده مي  

طـول دوره تـدريس     و نـشود  نامـه كمتـر    ينيـ  ايـن آ   16مـاده    در ميزان مقرر ز  درسي ا  واحد مجموع ساعات هر  
  .هفته نباشد 6 از تر كوتاه

  : 9ماده 
دانشگاه شيراز، بر اساس آيين نامه تفويض اختيارات برنامه ريزي به دانـشگاههاي           دامپزشكي    در دانشكده 

درسي و سرفصل پيشنهادي شوراي برنامه ريزي درسي دانـشگده كـه بـه تـصويب     داراي هيأت مميزه، برنامه  
  . نهايي شوراي برنامه ريزي درسي دانشگاه رسيده است به اجرا گذاشته مي شود

  رعايـت   نامـه و   نيـي  ايـن آ   تتوجـه بـه مقـررا      ي عمـومي بـا    ا تحـصيلي دوره دكتـر     ةتنظـيم برنامـ     :تبصره
  .دامپزشكي مي باشد دانشكده ةرسي مصوب برعهدبرنامه د پيش نيازهاي تعيين شده در

  

  واحدهاي درسي و طول مدت مجاز تحصيل
  : 10ماده

 واحـد شـامل دروس عمـومي،        217حداقل واحدهاي درسي براي اخذ دانشنامه دكتراي عمومي دامپزشـكي           
    .ي و پايان نامه مي باشدخصصي، پژوهشي، كارآموزي ، اينترنپايه، اصلي، ت
   :11ماده

  . واحد درسي انتخاب كند20 تا 12در هر نيمسال تحصيلي مجاز است بين دانشجو 
ي دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل واحد درسـي  يمسال تحصيلي پيش از دوره اينترن  در ن  :  1 تبصره
  .معاف است
  داشته باشد به شرط رعايت پـيش نيازهـا  17دانشجويي كه در يك نيمسال، حداقل ميانگين نمره        : 2تبصره  

  . واحد درسي انتخاب كند24و عدم برخورد برنامه كالس و امتحان مي تواند در نيمسال بعدي تا 
  . واحد درسي نمي تواند انتخاب كند6 تابستاني، دانشجو بيش از در هر دوره: 3تبصره 

   :12ماده
  . سال است9حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتراي دامپزشكي  

 كه به هر دليل موفق به اتمـام دوره دكتـراي عمـومي دامپزشـكي نمـي شـوند برابـر                    دانشجوياني :1      تبصره
، كـارداني دامپزشـكي و يـا سـاير      دامپزشـكي مقررات موجود مي توانند به مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي     

بـا  رشته هاي كارشناسي و كارداني رشته هاي علوم تجربي در صورت اخذ پذيرش تغيير رشته دهند يا اين كه     
  :يكي از شرايط زير فارغ التحصيل شوند

  . باشد134 و كمتر از 72گذرانده آنها بيش از  با مدرك كارداني دامپزشكي در صورتي كه تعداد واحدهاي :الف
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 134با مدرك كارشناسي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي در صورتي كه تعداد واحدهاي گذرانده آنها بيش از                  :ب
  .باشد

 باشد، مجـاز بـه دفـاع از پايـان نامـه            12چه معدل دانشجو پيش از دفاع از پايان نامه كمتر از            چنان: 2    تبصره  
در ايـن صـورت بـا اعطـاي مـدرك            . نخواهد بود و دانشنامه دكتراي عمومي دامپزشكي را اخـذ نخواهنـد نمـود             

  .كارشناسي در يكي از رشته هاي مجاز به تحصيل دانشجو خاتمه داده خواهد شد
  

   علميارزشيابي
  : 13ماده

 دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور فعال در كالس، آزمايشگاه يـا درمانگـاه و نتـايج                  ارزشيابي علمي 
  .امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال توسط مدرس مربوط انجام مي گيرد

نمره  نهـايي اسـت     % 60داقل   ح و در پايان نيمسال   % 40نسبت نمرات ارزشيابي دانشجو در بين نيمسال حداكثر          :  1تبصره
   .و در پايان نيمسال از كليه مطالب تدريس شده در هر درس امتحان به عمل مي آيد

  .ارزشيابي تحصيلي دانشجو در دروس اينترني با توجه به ضوابط زير محاسبه و منظور مي شود:  2تبصره
شيك محوله بر اسـاس     حضور مرتب و تمام وقت در بخش و كالسها و سمينارهاي ذيربط و انجام ك               •

  .نمره نهايي% 20 حداكثر –برنامه تنظيمي بخشهاي مجري 
دقت و احساس مسووليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخـش از جملـه تهيـه و تكميـل پرونـده          •

بيماران و نمونه هاي ارجاعي به درمانگاه ها، آزمايشگاه هـا و بيمارسـتان دامپزشـكي و پـي گيـري                     
 . نمره نهايي%20حداكثر  -نتايج 

تنظيم اطالعات باليني و آزمايشگاهي بيماران ارجاع شده به درمانگاه و ارايه سمينار در زمينه موارد                 •

نمـره  % 20 حداكثر   –جالب درمانگاهي در طول نيمسال با حضور استاد مربوطه و ساير دانشجويان             
 .نهايي

  نمره نهايي% 40 حداقل –شركت در آزمون پاياني بخش  •
  :  14ماده
  . است20 در مقياس صفر تا 12نترني ي و براي دروس ا10)به غير اينترني(قل نمره قبولي در كليه دروس حدا

و دوره اينترنـي موفـق بـه كـسب     ) آزمايشگاهي و درمانگـاهي (دانشجويي كه در هر يك از دروس نظري، عملي     
  .حداقل نمره قبولي نشود، موظف به تكرار آن درس يا بخش است

  : 15ماده 
 كمتـر باشـد، در   20 بر مبناي نمره گذاري صفر تا 12يانگين نمره هاي دانشجو در هيچيك از نيمسالها نبايد از  م

  .غير اين صورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود
ه آموزش دانشكده دامپزشكي موظف است موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را هر بـار بـ                 :  1تبصره

  در هـر صـورت اظهـار       . صورت كتبي به وي اطالع دهد و يك نـسخه از آن را در پرونـده دانـشجو ضـبط كنـد                     
  .بي اطالعي دانشجو از مشروط شدن مانع از اجراي مقررات نخواهد بود

  . واحد درسي انتخاب نمايد14دانشجويي كه به صورت مشروط ثبت نام مي گند، مي تواند حداكثر  :  2تبصره
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 نيمـسال متنـاوب     5 نيمسال متوالي يـا      4دانشجويي كه در طول دوره دكتراي عمومي دامپزشكي براي          : 16ماده  
  .مشروط شود از ادامه تحصيل در اين دوره محروم مي شود

  . رفتار خواهد شد12با اينگونه دانشجويان با توجه به واحدهاي گذرانيده بر اساس تبصره ماده : تبصره

  

  آزمون هاي جامع
  
  : 17ماده

دانـشجويان دكتـراي   ) پايـان سـال پـنجم   (و نيمـسال دهـم      ) پايان سال سوم  (پس از سپري شدن نيمسال ششم       
عمومي دامپزشكي در دو آزمون جامع از دروس قبلي شركت مي كننـد و در هـر مرحلـه، ادامـه تحـصيل آنـان                          

  .منوط به قبولي در آزمون مربوطه است
 هاي جامع سه بار مردود شوند اجازه ادامه تحـصيل را نخواهنـد   دانشجوياني كه در هر يك از آزمون   :  تبصره

  .  رفتار خواهد شد12داشت و با آنان بر اساس تبصره ماده 

  : 18ماده 
يا رد گزارش مي شود و در محاسـبه معـدل دانـشجو تـأثيري نخواهـد      نمره آزمون هاي جامع به صورت قبول      

  .داشت
  : 19ماده
جامع شامل زمان برگزاري، مواد امتحاني، ضوابط شـركت در آزمـون، روش             آيين نامه برگزاري آزمون هاي        

ارزشيابي و ديگر مقررات مربوطه توسط شوراي آموزشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شـيراز تنظـيم خواهـد                 
  .شد

دانشجوياني كه در ساير دانشگاه ها به عنوان دانشجوي مهمـان مـشغول بـه تحـصيل مـي شـوند، تـا                       : تبصره
 رسماً دانشجوي دانشگاه شيراز شناخته مي شوند ملزم به شـركت در آزمـون هـاي جـامع دانـشكده                     زماني كه 

  .دامپزشكي دانشگاه شيراز مي باشند

  دروس كارآموزي
  : 20ماده 

به منظور آشنايي با وضعيت فعاليت و روابط اجتمـاعي و حرفـه اي در فرصـت هـاي شـغلي دامپزشـكي و بـه                          
 9جمعاً  (پزشكي در جامعه، دانشجويان ملزم به گذرانيدن سه مرحله كارآموزي           كارگيري آموخته هاي علمي دام    

  . در خارج از دانشكده در مناطق مورد نياز مي باشند)واحد
  : 21ماده

 واحد از دروس عمومي، پايه، اصلي و تخصـصي دوره دكتـراي عمـومي    140انجام كارآموزي پس از گذرانيدن  
در تابستان چهارمين و پنجمين سال تحصيل و        و دومين نوبت كارآموزي     نخستين  . دامپزشكي امكان پذير است   

سومين مرحله كـارآموزي بـه كـار       . انجام مي گيرد     )همزمان با دروس اينترني   (نوبت سوم آن در ششمين سال       
  .در مراكز فرآوري مواد غذايي با منشا دامي و كارخانه هاي تهيه خوراك دام اختصاص دارد
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  :  22ماده 
    هفتـه بـه انجـام    6 ساعت كـه حـداقل در   192هر درس سه واحدي ( ساعت است 64د كارآموزي معادل    هر واح 
  )مي رسد
  : 23ماده 

جهت تعيين محل كارآموزي، دانشجويان با نظر شوراي آموزشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز به ادارات             
. ر سازمان هاي پذيرنده معرفـي مـي شـوند   دامپزشكي استان ها، شبكه هاي دامپزشكي شهرستان ها، يا ديگ  كل  

نمره دروس كارآموزي به    . گواهي انجام كارآموزي از سوي مسوولين نهاد يا سازمان پذيرنده صادر مي گردد            
  .صورت قبول يا رد گزارش مي شود

  )كارورزي(دروس اينترني 
  
  : 24ماده 

به نفس از طريق رويارويي مستقيم اينترن به منظور پرورش مهارت ها و تقويت اتكاء ) كارورزي(دوره اينترني 
 دامپزشكي وابسته به با مسائل تشخيصي، درماني و بهداشتي دام در درمانگاه هاي ثابت و سيار و بيمارستاني

   .دانشگاه شيراز در سال ششم انجام مي گردددانشكده دامپزشكي 
  : 25ماده 

به غير از پايان (ايه، اصلي، تخصصي و پژوهشي شرط ورود به دوره اينترني گذرانيدن كليه دروس عمومي، پ
  .و قبولي در آزمون جامع پيش از اينترني مي باشد) نامه

دانشجوياني كه براي ورود به دوره اينترني حداكثر يك درس باقيمانده داشته باشند، مشروط بر آنكه : تبصره
نامه آموزشي ساير رشته ها استفاده  آيين 11 ماده 2آن درس واحد عملي نداشته باشد مي توانند از تبصره 

در موارد استثنايي،چنانچه به تأييد شوراي آموزشي دانشكده نگذراندن درس مذكور تأثيري در اينترني . نمايند
 استفاده 11 ماده 2مي تواند پس از اتمام اينترني و پيش از دفاع از پايان نامه ازت بصره نداشته باشد، دانشجو 

  .نمايد
  : 26ماده 
   ساعت كار 1600 ساعت و مجموع اينترني دانشجويان دامپزشكي عمومي معادل 64 واحد اينترني معادل هر

  . هفته مفيد به انجام مي رسد36مي باشد كه حداقل در طي 
  : 27ماده 

 هفته مرخصي استفاده كنند 4دانشجويان كارورز مي توانند با نظر بخش هاي برگزار كننده اينترني، حداكثر از 
  . هفته مي شود40در اين صورت جمع مدت اينترني و مرخصي دانشجويان كه 
  : 28ماده 

در نخستين نيمسال سال . تقسيم مي شوند)  واحد11(و انتخابي ) واحد14(نترني به دو نوع الزامي يدروس ا
  .اينترني و در دومين نيمسال دروس انتخابي اينترني را اخذ مي نمايدششم دانشجو واحدهاي الزامي 

  : 29ماده 
اگرچه ثبت نام دانشجويان در دروس اينترني در طي دو نيمسال به انجام مي رسد، انجام اينترني به صورت 

از سپري شدن مدت قانوني اينترني، طبق پس . پيوسته مي باشد و تعطيالت بين نيمسال ها شامل آن نمي گردد
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د از دروس الزامي و انتخابي اخذ شده در طي برنامه اي كه از سوي آموزش دانشكده دامپزشكي اعالم مي شو
دو نيمسال قبل آزمون به عمل خواهد آمد و نمره دانشجو بر اساس دستورالعمل هاي جاري دانشگاه شيراز در 

  . مي باشد20 از 12شرط قبولي در دروس اينترني كسب حداقل نمره . مهلت مقرر اعالم خواهد شد
  : 30ماده 

 2بر اساس ضوابط تبصره ( ت كار اينترن ها و چگونگي ارزشيابي اينترني دانشجو برنامه علمي اينترني، ساع
، توسط شوراي دانشكده دامپزشكي به پيشنهاد بخش هاي برگزار كننده اينترني بر ) همين آيين نامه 13ماده 

گروه هاي تدوين شده توسط (اساس برنامه درسي دوره دكتراي عمومي دامپزشكي و آيين نامه داخلي اينترني 
  .تنظيم مي شود) مجري
  : 31ماده 

دانشجو در صورت غيبت از دروس اينترني موظف است معادل مدت غيبت به اينترني در بخش هاي مربوطه 
ادامه دهد و چنانچه مدت غيبت وي در هر درس از سه شانزدهم ساعات آن درس بيشتر شود مطابق مقررات 

  .وي رفتار خواهد شدبا ) در مورد غيبت(جاري دانشگاه شيراز 
  : 32ماده 

ساير موارد اجرايي و دستورالعمل ها در . تأمين حق الزحمه اينترني به عهده دانشكده دامپزشكي مي باشد
زمينه اينترني مطابق با شرايط و امكانات دانشكده دامپزشكي و موافقت شوراي آموزشي دانشكده انجام پذير 

  .خواهد بود
  

  كينامه دكتري دامپزش پايان
  

  : 33ماده 
 واحـد  6كليه دانشجويان دوره دكتراي عمومي دامپزشكي ملزم بـه ارايـه يـك پايـان نامـه پژوهـشي بـه ارزش                       

  .هستند
  : 34ماده

 واحد از دروس عمومي، پايه، اصلي، تخصصي و پژوهـشي مـي توانـد بـر                 140از گذراندن حداقل    پس   دانشجو
اد راهنما نسبت به اننتخاب موضوع پايان نامه و تهيـه پـيش   اساس آيين نامه مربوطه تحت نظارت يك يا دو است      

  .نويس آن جهت ارايه به شوراي پژوهشي دانشكده دامپزشكي اقدام نمايد
آيين نامه پايان نامه هاي دكتراي عمومي دامپزشـكي توسـط شـوراي پژوهـشي دانـشكده دامپزشـكي                   : تبصره

  .تدوين خواهد شد
  : 35ماده

سـنوات  . ن نامه، دانشجو مجاز خواهد بـود كـه تحقيقـات خـود را آغـاز نمايـد                 در صورت تصويب موضوع پايا    
  . سال بيشتر شود9تحصيل دانشجو با احتساب مدت انجام پايان نامه نبايد از 

  : 36ماده
دو نفر از اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و پژوهشگران مرتبط با موضوع پايان نامه با انتخاب شوراي                  

  .وان استاد مشاور پايان نامه تعيين مي شوندپژوهشي دانشكده به عن
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 و مشاورين حداقل بايد استادياري در دانشگاهها يا معادل آن در مؤسـسات     راهنما به علمي استاد  تمر  : تبصره
  .پژوهشي باشد

  : 37ماده
ع گزارش مي شود و پـس از دفـا        ) ن(يمسال هاي تحصيلي ذيربط به صورت ناتمام         واحد پايان نامه در ن     6نمره  

از پايان نامه، نمره داده شده بصورت عددي براي هر شش واحد منظور و در محاسـبه معـدل دانـشجو دخالـت       
ــود  ــي ش ــا . داده م ــابي پاي ــت     نارزي ــه ثب ــر در كارنام ــاي زي ــاس معياره ــر اس ــره و ب ــه صــورت نم ــه ب    نام

  .مي گردد

  19 – 20ممتاز  •

 17 – 99/18بسيار خوب  •

 15 – 99/16خوب  •

 12 – 99/14متوسط  •

 10 – 99/11ل پذيرش قاب •

  : 38ماده
 كمتر باشد، مجوز دفاع از پايان نامه براي وي صادر      12چنانچه پيش از دفاع از پايان نامه معدل كل دانشجو از            

  . رفتار خواهد شد12 ماده 2نمي شود و با وي بر اساس تبصره 

  

  تحصيل فراغت از
  : 39ماده 

پايان نامه را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات آيين           و   واحدهاي درسي دوره دكتري      ةي كه كلي  يدانشجو 
 دوره دكتـراي عمـومي       )فـارغ التحـصيل   (نامه هاي دانشگاه شيراز با موفقيت گذرانده باشـند و دانـش آموختـه               

  . تاريخ دفاع از پايان نامه، تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو تلقي مي شود. دامپزشكي شناخته مي شوند
  : 40ماده
 مدرك معادل دكتراي عمومي دامپزشكي به دانشجويان اين دوره كه به هر دليل امكان ادامه تحصيل يـا               اعطاي  

  .فراغت از تحصيل را نداشته باشند مجاز نيست
  : 41ماده
در مواردي كه اين آيين نامه مسكوت مي باشد، ضوابط و مقـررات وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و آيـين               

شگاه شيراز در رابطه با دانشجويان ساير رشته ها در مقطـع كارشناسـي و كارشناسـي     نامه هاي جاري در دان    
  .قابل اجرا است) حسب مورد(ارشد 
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  نشجويان استعداد درخشان و ممتازداو مقررات نامه  ينيآ

  

  ها دانشگاه استعدادهاي درخشان در طرح تشكيل دفتر

  

 15/11/77 دانـشجويان ممتـاز مـصوب جلـسه مـورخ      ين نامه تسهيالت آموزشـي ويـژه   ي آ 2اجراي ماده    ��
رفاهي براي دانشجويان ممتـاز   برقراري تسهيالت آموزشي و منظوره ب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و  

به مـورد   ها تدوين و  معاونت آموزشي دانشگاهزةحو استعدادهاي درخشان در ها، طرح تشكيل دفتر    انشگاه د در
  .شود گذاشته مي اجرا

  ول ـ كلياتفصل ا

ي، حمايت و هدايت دانشجويان ممتاز دانشگاه و فراهم         ياستعدادهاي درخشان با هدف شناسا      دفتر -1ماده  
معاونـت آموزشـي دانـشگاه فعاليـت      كردن امكانات رفاهي و آموزشي براي اعتالي سطح علمي آنـان زيـر نظـر         

  .كند مي
ت علمـي دانـشگاه اسـت كـه بـه پيـشنهاد       أ هيـ ياستعدادهاي درخشان يكي از اعضا    ول دفتر ؤمس  -2ماده  

  .شود حكم رئيس دانشگاه منصوب مي معاون آموزشي و
 تعداد دانشجويان ممتاز دانـشگاه بـا       استعدادهاي درخشان متناسب با نياز و       تشكيالت اداري دفتر   -3ماده  

  .رسد ت امناء دانشگاه ميأتصويب هيه ب و شود ريزي تدوين مي رنامه بهماهنگي سازمان مديريت و
  فصل دوم ـ وظائف 

  :ز  ا استعدادهاي درخشان عبارتند وظائف دفتر -4ماده 
هـاي مربـوط    دستورالعمل ها و نامه نييآ توانند از هاي مختلف علمي مي رشته  دانشجوياني كه در   ييشناسا -

  .به استعدادهاي درخشان استفاده كنند
تـشكيل كـالس،    امكانـات الزم نظيـر    وسـائل و طريق فراهم آوردن   زايش سطح علمي اين دانشجويان از     فا -

  ...هاي آموزشي و كارگاه شركت درسمينارها و
  هاي مربوط به اين دانشجويان نامه ينيآو ها  پيگيري اجراي بخشنامه اقدام و -
بــراي ايــن  ط بهتــراي تحــصيلي بــا شــرةكمــك هزينــ جملــه خوابگــاه و فــراهم آوردن امكانــات رفــاهي از -

  دانشجويان
  هزينه كردن اعتبارات مربوط به استعدادهاي درخشان نظارت بر ي وپيگير -
هـاي آموزشـي     كارگـاه  هـاي علمـي و     كنفرانس فراهم كردن امكانات الزم براي شركت اين دانشجويان در         -

  خارجي داخلي و
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سـاير   و زمينـه زبـان خـارجي، كـامپيوتر     هاي آموزشي ويـژه بـراي ايـن دانـشجويان در           برگزاري دوره  -
  هاي مورد نياز زمينه
  سسات پژوهشيؤم رساني و امكانات مراكز اطالع  استفاده اين دانشجويان ازةفراهم كردن زمين -
هـاي علمـي توسـط       اجـراي پـژوهش    حمايـت از   منظـور ه  هماهنگي الزم با معاونت پژوهـشي دانـشگاه بـ          -

  دانشجويان ممتاز دانشگاه 
  هاي مربوط نامه ينيي با آيآشنارساني به دانشجويان ممتاز دانشگاه براي  اطالع -
  اي به دانشجويان ممتاز دانشگاه   خدمات مشاورهةارائ -
  ريزي مناسب براي تشويق مادي و معنوي اين دانشجويان برنامه -
آموختـه    بورس تحصيلي به استعدادهاي درخشان شاغل به تحـصيل و دانـش           يفراهم آوردن امكان اعطا    -

  ها دانشگاه
  هاي گروهي هاي علمي و فرهنگي در رسانه  دانشجويان داراي ابتكار، اختراْع و نوآوريمعرفي و تقدير از -
  استعدادهاي درخشان حمايت از ساير امور مربوط به هدايت و -

 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان تـصويب شـد و          23/8/79جلسه مورخ     ماده در  5 اين طرح در   -5ماده  
  .تاريخ ابالغ قابل اجراست از
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  نامه تسهيالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز ينيآ

  
  

   : مقدمه
ن نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخـشان در آمـوزش عـالي مـصوب               يي آ 2 ماده   2در اجراي بند    

منظـور برقـراري تـسهيالت ويـژه آموزشـي بـراي            ه   شوراي عالي انقالب فرهنگي و ب      6/9/75 مورخ   387جلسه  
پزشكي و (اي  ـيلي كارشــناسي ، كارشنــاسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفــه     ص مقطع تح  جويان ممتاز در  شدان

  .شود ه مورد اجرا گذاشته ميبنامه تدوين و  نيياين آ) دامپزشكي
   : مند شوند، عبارتند از نامه بهره ينيتوانند از مزاياي اين آ كه مي  دانشجوياني-1ماده 

  عرفي سازمان سنجش آموزش كشور برگزيدگان آزمون سراسري با م–الف 
موضـوع  (آمـوزي كـشور بـا معرفـي وزرات آمـوزش و پـرورش               برگزيدگان المپيادهـاي علمـي دانـش       -ب

 هـا بـدون شـركت در    آموزان برگزيـده در دانـشگاه    پذيرش دانش«مصوبات شورايعالي انقالب فرهنگي باعنوان     
  »آزمون سراسري

  هاي علمي و صنعتي ايران في سازمان پژوهشهاي خوارزمي با معر  برگزيدگان جشنواره-ج
هـا    برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الف، كساني هستند كه مجموع نمـرات اكتـسابي آن               -1تبصره  

  .باشد گروه آزمايشي مربوط باالتر آزمون سراسري حداقل دو و نيم انحراف معيار از ميانگين نمرات در در
هـاي   دليـل داشـتن ويژگـي   ه اما ب، بندهاي الف تا ج باشندر  د  مذكور طيكه فاقد شرا    دانشجوياني -2تبصره  

 شوراي آموزشي دانشگاه دانشجوي ممتاز شناخته شوند،        أييدي به تشخيص گروه آموزشي مربوط و ت       ياستثنا
نامـه   ينيـ شـورا بتواننـد از مزايـاي ايـن آ         أييـد   شوند تا پس از بررسي و ت       معرفي مي  از سوي دانشگاه به شورا    

  .دند شونم بهره
 امـور مربـوط بـه اسـتعدادهاي         ةها معاونت آموزشـي عهـده دار انجـام كليـ           يك از دانشگاه    در هر   -2ماده  

ويــژه  ســيس دفتــرأتوانــد نــسبت بــه ت صــورت ضــرورت، دانــشگاه مــي آن دانــشگاه اســت و در درخــشان در
  .حوزه معاونت آموزشي اقدام نمايد استعدادهاي درخشان در

ت أ هيـ  يهاي آموزشي و پژوهشي دانشجوي ممتاز، دانشگاه يكي از اعـضا           ر فعاليت  براي نظارت ب   -3ماده  
  .نمايد عنوان استاد مشاور وي تعيين ميه علمي داراي مرتبه استادياري به باالتر را ب

  .شود نحو مقتضي توسط دانشگاه تعيين و پرداخت ميه الزحمه استاد مشاور ب  حق–تبصره 
د أييـ ت و   به پيشنهاد اسـتاد مـشاور      اند برخي از دروس عمومي و پايه را بنا        تو  دانشجوي ممتاز مي   -4ماده  

ايـن دروس جـزء   . ابتداي نيمسال تحصيلي امتحان دهـد  گروه آموزشي مربوط، بدون شركت دركالس، در  مدير
  .گردد آن نيمسال تحصيلي منظور نمي نصاب واحدهاي دانشجو در حد

  
  



  

  

  

  

49  

  ن نامه و مقررات آموزشيييآ

 خـود را بـا معرفـي    ة استاد مشاور، برخي از دروس مـورد عالقـ   ييدأتواند با ت    دانشجوي ممتاز مي   -5ماده  
 سـسات آمـوزش عـالي و   ؤهـا و م  دانـشگاه . دانشكده يا دانشگاه ديگري بگذرانـد  دانشكده محل تحصيل خود در 

  . خدمات آموزشي و پژوهشي به اين دانشجويان هستندةپژوهشي موظف به ارائ
تواند برخي  گروه آموزشي مربوط، دانشجوي ممتاز مي      مدير أييدبه تشخيص استاد مشاور و ت       بنا -6ماده  

  .كالس بگذراند  درر طور اختصاصي زير نظر استاد مربوط بدون حضوه دروس اصلي و تخصصي را ب از
منظورآموزش مباحث جديد علمـي بـه دانـشجويان ممتـاز، نـسبت بـه تـشكيل               ه  تواند ب   دانشگاه مي  -7ماده  

  .حد نصاب براي آنان اقدام نمايدكالس ويژه با تعداد كمتر از 
متـون خـارجي، دانـشگاه نـسبت بـه برگـزاري              مطلـوب دانـشجويان ممتـاز از       ةمنظوراسـتفاد ه   بـ  -8ماده  

  .دنماي  آموزش زبان خارجي براي اين دانشجويان اقدام ميةهاي ويژ كالس
 واحد درسي   27داكثرتا  يد استاد مشاور، ح   أيت تواند با   دانشجوي ممتاز در هر نيمسال تحصيلي مي       -9ماده  
  .انتخاب كند
هـاي علمـي و    كنفـرانس   دانشگاه موظف است تمهيدات الزم را براي شركت دانشجويان ممتـاز در   -10ماده  

  .دهاي آموزشي داخلي فراهم نماي كارگاه
اختصاص امكاناتي مانند بورس تحصيلي، كمك هزينه تحصيلي، خوابگـاه، بـن خريـد              دانشگاه در  -11ماده  

  . بايد براي دانشجويان ممتاز تسهيالت ويژه قائل شود…ها و  ها و آزمايشگاه كتابخانه استفاده ازكتاب، 
 تحصيلي پس  ةتواند با درخواست دانشجوي ممتاز براي تحصيل همزمان در دو رشت            دانشگاه مي  -12ماده  

  . استاد مشاور موافقت نمايدأييداز ت

  .شود اي ابالغ مي حصيلي طي دستورالعمل جداگانه تة مقررات تحصيل همزمان در دو رشت–تبصره 
توانـد از    ، او نمي     كمترباشد 17 چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال متوالي يا متناوب از             -13ماده  

  .داين صورت مطابق مقررات معمول به تحصيل خود ادامه خواهد دا در. نامه استفاده كند نييتسهيالت اين آ
 دانـشجويان ممتـاز از   ة، بـراي اسـتفاد   دها حـسب مـور   فرهنگ و آموزش عالي و دانشگاه     وزارت   -14ماده  

  .دارند  اقدامات الزم را معمول مي ...سسات پژوهشي، باشگاه دانش پژوهان وؤم رساني، امكانات مراكز اطالع
عـداد  اي را بـه نـسبت ت       بودجـه  خـود  محـل اعتبـارات متمركـز      آموزش عـالي از     وزارت فرهنگ و   -15ماده  

  .دهد ها اختصاص مي آن ها به  دانشجويان ممتاز دانشگاه
 شـوراي هـدايت اسـتعدادهاي       5/11/77جلـسه مـورخ      تبـصره در    4  مـاده و   16 نامه در  يني اين آ  -16ماده  

  .تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا استه آموزش عالي ب درخشان در
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  ممتاز انشجوياننامه تسهيالت پژوهشي ويژه د ينيآ

  
  

  :مقدمه 
نامه تشكيل شوراي هدايت اسـتعدادهاي درخـشان در آمـوزش عـالي مـصوب                آيين 2 ماده   2اجراي بند    در
 شوراي عالي انقالب فرهنگـي وبـه منظـور برقـراري تـسهيالت ويـژه پژوهـشي بـراي                   6/9/75مورخ  387جلسه  

نامه  ينياي، اين آ   دكتري حرفه  شد پيوسته و  كارشناسي ار  هاي تحصيلي كارشناسي،   دانشجويان ممتاز در دوره   
  .شود گذاشته مي تدوين و به مورد اجرا

نامه تسهيالت آموزشي ويژه     يني آ 1نامه به دانشجويان موضوع ماده       نيياين آ   تسهيالت مندرج در    -1ماده  
اص  شوراي هدايت استعدادهاي درخشان بـه شـرح زيـر اختـص         4/8/78دانشجويان ممتاز مصوب جلسه مورخ      

  : مي يابد
  برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور   -الف
موضـوع  (پـرورش    آمـوزي كـشور بـا معرفـي وزارت آمـوزش و             برگزيدگان المپيادهـاي علمـي دانـش       -ب

هـا بـدون شـركت در        آموزان برگزيده در دانشگاه    مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي با عنوان پذيرش دانش        
  )سراسريآزمون 
  صنعتي ايران  هاي علمي و هاي خوارزمي با معرفي سازمان پژوهش  برگزيدگان جشنواره-ج

ها  آن  برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الف، كساني هستند كه مجموع نمرات اكتسابي-1تبصره 
  . باالتر باشددر آزمون سراسري حداقل دو ونيم انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه آزمايشي مربوط

هاي   اما به دليل داشتن ويژگي، دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بندهاي الف تا ج باشند-2تبصره 
،  دانشگاه دانشجوي ممتاز شناخته شوندي شوراي آموزشأييدت به تشخيص گروه آموزشي مربوط و استثنايي

نامه   شورا بتوانند از مزاياي اين آيينييدأبررسي و ت شوند تا پس از سوي دانشگاه به شورا معرفي مي از
  .مند شوند بهره

پـس   هاي پژوهشي پيشنهادي خـود را  توانند به صورت فردي يا گروهي طرح دانشجويان ممتاز مي  -2ماده  
  .استعدادهاي درخشان دانشگاه ارائه نمايند تأمين اعتبار به دفتر  استاد مشاور براي بررسي وأييد از ت

هاي پژوهشي دانـشجويان ممتـاز بـا پيـشنهاد دفتـر اسـتعدادهاي               اجراي طرح ة  لعمل نحو  دستورا -تبصره  
  .آيد تصويب شوراي دانشگاه به اجرا درميو درخشان دانشگاه 

  .فراهم سازدز كند تا تسهيالت زير را براي دانشجويان ممتا  دانشگاه ترتيبي اتخاذ مي-3ماده 
  پژوهشي داخلي   آموزشي وهاي كارگاه هاي علمي و كنفرانس حضور در  -
   مقالهةهاي علمي خارجي براي ارائ كنفرانس شركت در  -
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   برابر دانشجويان معمولي3پرداخت وام تحصيلي به ميزان  -
  تسهيالت استفاده از اينترنت -
  اي عضويت در طرح امانت بين كتابخانه -
  در پروژه هاي تحقيقاتي اساتيدتأمين هزينه انجام طرحهاي ابتكاري دانشجويان و مشاركت آنها  -
  اعطاء بن خريد كتاب و كمك هزينه تحصيلي  -
  المللي مسابقات علمي معتبر بين شركت در -
 دانـشجويان ممتـاز از امكانـات    ةهـا و مراكـز تحقيقـاتي بـراي اسـتفاد         برقراري همكاري با ساير دانشگاه     -

  ها حسب نياز آزمايشگاهي آنو پژوهشي 
  هاي آموزشي، ورزشي، تفريحي و فرهنگي اعطاء كمك هزينه -

تسهيالت مندرج در   ( هاي پژوهشي دانشجويان ممتاز       فعاليت ةراكز تحقيقاتي كه زمين    م ها و  دانشگاه -4ماده
محـل   اي از  گزارش به معاونت آموزشي وزارت مربوط، اعتبار ويـژه ة پس از ارائ،را فراهم سازند ) نامه نيياين آ 

  .رش استعدادهاي درخشان دريافت خواهند كردپرو رديف اعتبارات حفظ و
پـرورش  و هـاي پژوهـشي دانـشجويان ممتـاز از محـل اعتبـارات حفـظ         هـاي مـالي فعاليـت     هزينـه  -5اده  م

  .شود در صورت امكان ساير منابع دانشگاه تأمين مي استعدادهاي درخشان و
 شـوراي هـدايت اسـتعدادهاي    26/1/1381 تصويب در جلسه مورخ  ماده پس از   6ين نامه در    ياين آ  -6ماده  

  .از تاريخ ابالغ  قابل اجراست فناوري رسيده و  وزير علوم، تحقيقات وأييددرخشان در آموزش عالي به ت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


