ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
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ﺑﺨﺶ اول :ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺼﻞ اول :ﺗﻌﺎرﯾـﻒ
ﻓﺼﻞ دوم :ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر در دوره ﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ورودی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر در
دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ دوره ﻓﺮاﮔﯿﺮ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ )(Ph.D.
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﭙﺬ ﯾﺮان
ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮش

ﺑﺨﺶ دوم :دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻓﺼﻞ اول :ﺷﺮاﯾﻂ ورود و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﻓﺼﻞ دوم :ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ و ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺬف واﺿﺎﻓﻪ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﺘﻘﺎل
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ :ﻣﻬﻤﺎن
ﻓﺼﻞ دﻫﻢ :ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﭘﺬﯾﺮش واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ
ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ :ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ
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ﺑﺨﺶ اول
ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻤﯿﻦ ،ﭘﻨﺠﺎه ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻬﻤﯿﻦ ،ﺷﺼﺘﻤﯿﻦ و ﺷﺼﺖ و دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه
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ﻓﺼﻞ اول
ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﻣﺎدۀ  : 1ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻒﺑﺎ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.
آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  :آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ آزﻣﻮن
ﺟﻨﺒﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم  :آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻨﻮان درس ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ :آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه در دوره دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن
ﮐﻠﯿﻪ درسﻫﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر زﻣﯿﻨﻪ درﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎ داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺎﯾﺎن
دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﻧﯿﺰ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.
آزﻣﻮن زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ :آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ
داﻧﺸﮕﺎه در ﯾﮑﯽ از زﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی :آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ورودﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﺳﻨﺠﺶآﻣﻮزشﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽﺷﻮد.
آزﻣﻮن ﻣﯿﺎن ﺗﺮم  :آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اواﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻨﻮان درس ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ادارۀ آﻣﻮزش  :ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اداری در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ در ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮان و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم ،اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ درﺳﯽ ،اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎ ،ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺮات و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽﭘﺮدازد.
اﺳﺘﺎد  :ﻋﻀﻮ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺪﻋﻮ و ﻣﺪرس ﻣﺪﻋﻮ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ و ادارۀ ﮐﻼس رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﻠﺴﻪ رﻓﻊ
اﺷﮑﺎل ﻓﺮدی را در ﯾﮏ درس ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی ،ﻋﻤﻠﯽ ،ﮐﺎرآﻣﻮزی ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ،ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺪﻋﻮی ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﺎ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ را در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪ ،ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ
ﻣﺮﺑﻮط ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور :ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺪﻋﻮی ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎورۀ داﻧﺸﺠﻮی دورۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﯾﺎ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ را در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪ ،ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ،ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺘﺨﺼﺺ دارای ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  :ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮی دورۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد،
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ و دﻓﺎع ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮوژه  :ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮی دورۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺮم :ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد در آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن :ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزش و ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ آزﻣﻮن( ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﺴﺎل
ﺑﻬﺎرﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ  :ﻓﺮد داوﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ را دارد و در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ.
داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻣﺰاﯾﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ آزاد  :ﻓﺮد داوﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی آزاد )آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ(داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻌﺪادی
واﺣﺪ درﺳﯽ در ﯾﮏ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در
ﭘﺎﯾﺎن دوره ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
داﻧﺸﺠﻮ  :ﻓﺮد داوﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎ دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ
از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و در ﺻﻮرت واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻌﺎدل  :ﻓﺮد داوﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و در ﺻﻮرت واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﮔﺬراﻧﺪن
واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﮥ ﭘﺎﯾﺎن دوره آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ )ﻣﻌﺎدل( ﺑﺮای او ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
داﻧﺸﮑﺪه  :ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺧﺎﺻﯽ از ﻋﻠﻮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه  :داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﺮاﮐﺰ و واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ  :ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﯾﺎ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دورهﻫﺎی رﺳﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
داوﻃﻠﺐ  :ﻓﺮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
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درﺟﻪ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ
اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دوره  :ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درس ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﯾﮏ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﺎص ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ دوره ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دوره آزاد  :دورهای ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در  30واﺣﺪ درﺳﯽ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ آزاد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای وی ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
دوره رﺳﻤﯽ  :دورهای ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ آن دارای ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎ دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دوره ﻣﻌﺎدل :دورهای ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ،در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ
ﻣﻌﺎدل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرداﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
دوره ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ :دورهای ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ آن دارای ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺪرک
ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
رﺳﻤﯽ ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ،و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ
ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ در آن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دوره ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ :دورهای ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ آن دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  12ﯾﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ،و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در
آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ در آن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ  :ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮی دورۀ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺎدان ﻣﺸﺎور و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و دﻓﺎع ﻣﯽﺷﻮد.
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻋﻠﻮم ،ﻓﻨﻮن ،ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ و از دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .درسﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در دو رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻧﺒﺎﯾﺪ از  30درﺻﺪ ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی :ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺣﻮزه رﯾﺎﺳﺖ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎ ،داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ،ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﺳﺘﺎدی در
داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ ،اداری ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ
ﺳﺘﺎدی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺑﻬﺎر و ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻃﻮل دوره :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻪ در آن داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻌﺎدل ،ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،در ﯾﮏ رﺷﺘﮥ
ﺧﺎص ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آن رﺷﺘﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ )ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ( ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻋﻀﻮ  :ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ رﺳﻤﯽ -ﻗﻄﻌﯽ ،رﺳﻤﯽ -آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﻣﺪﻋﻮ :ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﻣﻤﯿﺰه دو وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ واﺑﺴﺘﻪ :ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺪﻋﻮ ،ﻋﻀﻮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻋﻀﻮ ﻣﺪﻋﻮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻤﺮ دارد و در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ  :رﯾﺰ ﻧﻤﺮات درسﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ آزاد ،داﻧﺸﺠﻮی دورۀ ﻣﻌﺎدل ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮی
دورۀ رﺳﻤﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دوره داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺮاﯾﺶ  :ﻫﺮ ﯾﮏ از زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﺧﺘﻼف درسﻫﺎ در دو ﮔﺮاﯾﺶ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  7درﺻﺪ ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎی رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻤﺘﺮ و از
 30درﺻﺪ ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ :ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ  :ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺸﮑﺪه ﮐﻪ در ﯾﮏ رﺷﺘﮥ ﺧﺎص ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﮥ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ  :ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻋﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻋﺮض
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪرس ﻣﺪﻋﻮ  :دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﺎ دﮐﺘﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺣﺮﻓﻪای( ﮐﻪ ﻋﻀﻮ
ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺪﻋﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارزش ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ،در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﮐﺎرداﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ارزﺷﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ در اﻣﺘﺪاد ﻃﻮل آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن دورهﻫﺎی
رﺳﻤﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﮐﺰ  :ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮونﻣﺮزی  :ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺟﺮا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج و ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ  :ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ را در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارد .ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺘﺎدی دارد.
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ آن را ﻃﯽ ﯾﮏ دورۀ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﻣﻘﻄﻊﻫﺎی
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ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪای(،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻬﺎر  :ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﺰده ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزش و دو ﻫﻔﺘﻪ آزﻣﻮن( ﮐﻪ از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد.
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﭘﺎﯾﯿﺰ  :ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﺰده ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزش و دو ﻫﻔﺘﻪ آزﻣﻮن( ﮐﻪ از ﻣﻬﺮﻣﺎه
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد.
واﺣﺪ  :ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﻓﺼﻞ دوم
ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر
در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻣﺎده  :2داوﻃﻠﺐ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دورهﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪای( ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
 -1در ﺻﻮرت ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻮدن ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﺣﺮاز ﮐﻨﺪ.
 -2ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ دوره ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش را دارا ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  12در دوره ﻫﺎی
رﺳﻤﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه  ،ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻋﻠﻮم
رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻨﯽ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻫﻨﺮ و زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
-4

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﺷﺘﻐﺎل( ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ واﺣﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺮاﮐﺰ ورﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

 -5در آزﻣﻮن ورودی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی در ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﻮن رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻫﻨﺮ و زﺑﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﻨﺤﺼﺮاً در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﻮن اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻢ ﻧﺎم ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ورودی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر
در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﻣﺎده  :3داوﻃﻠﺐ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
 -1در ﺻﻮرت ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻮدن ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﺣﺮاز ﮐﻨﺪ.
 -2داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﮑﯽ از دو وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.
 -3در آزﻣﻮن ورودی ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ
ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
 -4در آزﻣﻮن ورودی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :1ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎدل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :2داوﻃﻠﺐ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آزﻣﻮن ورودی ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :3ﺳﻄﺢ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺣﺪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :4ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ آزﻣﻮن ورودی در ﺑﺮﺧﯽ از درسﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
اﯾﻦ آزﻣﻮن در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺤﺼﺮاً داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ در آزﻣﻮن
ﺗﺴﺘﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :5ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درس از درسﻫﺎی آزﻣﻮن ورودی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻨﺤﺼﺮاً داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن دﯾﮕﺮ درس ﻫﺎی رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ،ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
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ﺗﺒﺼﺮه :6ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﺎ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ و دارای
ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ دررﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ رﺷﺘﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ
در آزﻣﻮن ورودی ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :7ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﺑﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﯽ ﻻزم را ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻮاد آزﻣﻮن ورودی اﺣﺮاز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس  %80ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ و  %20ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری

)(12

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺎده  -4ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی روزاﻓﺰون داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺑﺎز و از راه دور،
داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
داوﻃﻠﺒﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -1ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ دارای دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ )ﮔﺮوه ﯾﮏ( و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﮔﺮوه دو( و در
ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﮔﺮوه ﺳﻪ( و ﯾﺎ داوﻃﻠﺐ دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  12ﻣﻮرد
ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﻓﻨﺎوری ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﺳﻪ( ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
در دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﻫﺮداوﻃﻠﺐ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ  ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﯾﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ رﺳﻤﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
 -3ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در  14اﻟﯽ  16واﺣﺪ درﺳﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  8واﺣﺪ
درس ﻋﻤﻮﻣﯽ و  6اﻟﯽ  8واﺣﺪ درس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻌﯿﯿﻦ و اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﺻﻮرت داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :1دارﻧﺪﮔﺎن دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ دوره را
ﻧﮕﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ )رﺳﻤﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪﮔﺎن
دﯾﭙﻠﻢﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ،ﮐﺎروداﻧﺶ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ و دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :2داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ در اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آﻧﺎن،
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﻌﺪادی از
واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه در دوره ﮐﺎرداﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻌﺎدلﺳﺎزی و ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه :3ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ دوره ﮐﺎرداﻧﯽ )رﺳﻤﯽ( دارﻧﺪﮔﺎن دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ دوره
ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﻧﮕﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دوره ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،و ﺻﺮﻓﺎ در ﻣﻮرد ﺑﻘﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺗﺒﺼﺮه :4ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﻮزوی در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی
آن ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :5دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧــﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ورود ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋـﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣــﺎده ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه وارد و داﻧﺸﺠﻮ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ دروس ﮔﺬراﻧﺪه ﺧﻮد در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و
درسﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :6داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮﻣﻞ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده  -5ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ اﺣﺮاز ﻫﺮ دو ﺷﺮط ذﯾﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
 -1داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ،ﻧﯿﻤﺴﺎل داﻧﺸﭙﺬﯾﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ درس ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه 10از  20و
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل  12از  20را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
 -2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ورود داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  %40و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  %60ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از  12/4 ،12و  12/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻮرد دارﻧﺪﮔﺎن دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﯾﮏ ،دو و ﺳﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :1ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪارک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  1ﻣﺎده 4ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪارک ﮔﺮوه ﺳﻪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﻌﺎدل  ،11ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدل  ،13ﺧﻮب ﻣﻌﺎدل  15/5وﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدل  18/5ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدود ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :3در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺒﺼﺮه  2ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺎدلﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :4در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺿﺮورت ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ،آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده  -6ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وی
در ﮔﺮوهﻫﺎی ﯾﮏ ،دو و ﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ از  13 ،12و  14ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن دو درس ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ دروس ﻣﺼﻮب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﻣﺎده  -7ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی روزاﻓﺰون داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﮐﺴﺐ
ﺗﺒﺤﺮ در روشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺑﺎز و
از راه دور ،داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
داوﻃﻠﺒﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ دورهﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -1ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ دارای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨّﺎوری ﯾﺎ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  12از  20در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
)ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮ( و در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮم )ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﻋﻠﻮم داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ در دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﺷﻮد.
 -2ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ.
 -3ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در  12اﻟﯽ  14واﺣﺪ درﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ و اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :1ﻣﺪارک ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪای ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮐﻤﺘﺮ از  12از  20و ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎدل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺪارک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮ دو ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ رﺳﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رﺳﻤﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  12ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﺎده ﻫﺸﺖ ،ﻣﻌﺎدل 12
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :2داوﻃﻠﺐ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ﻫﺸﺖ :ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ،اﺣﺮاز ﻫﺮ دو ﺷﺮط ذﯾﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
 -1داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در آزﻣـــﻮنﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﻧﯿﻤﺴﺎل داﻧﺸﭙﺬﯾﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ درس ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  12از  20و
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  14از  20را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
 -2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ورود داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  %55و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل داﻧﺸﭙﺬﯾﺮی ﺑﺎ
ﺿﺮﯾﺐ  %45ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻤﺮه  15/10ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧـﯽ )ﺷﺎﻣــﻞ
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ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮ( و از  14/55ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم )ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ،
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻠﻮم داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ( ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :1ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪای ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه :2ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  %40و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  %60ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :3ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺮدود ،ﺿﻌﯿﻒ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ  3 ،2 ،1 ،0و  4ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از
راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:

Y= 0/25 X + 1/25 X + 9/5 = 0/25 X (X + 5) + 9/5
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻣﻌﯿﺎر ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر =X
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻣﻌﯿﺎر ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ =Y
2

ﺗﺒﺼﺮه :4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺮدود ،ﺿﻌﯿﻒ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ  5 ،4 ،3 ،2و  6ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از
راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:

Y= 0/25 X + 0/25 X +8 = 0/25 X (X + 1) + 8
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻣﻌﯿﺎر دو ﺗﺎ ﺷﺶ= X
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻣﻌﯿﺎر ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ = Y
2

ﺗﺒﺼﺮه :5در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه  3ﯾﺎ ﺗﺒﺼﺮه  4ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻣﻌﺎدلﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

)

6/5
−

) X + (12 -

6/5
-

(=Y

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه = X
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻌﯿﺎر ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ = Y
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط = A
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط = C
ﺗﺒﺼﺮه :6در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺿﺮورت ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ،آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﺳﺮﻓﺼﻞ درس ﻫﺎی
دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی داوﻃﻠﺐ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم
اﺳﺖ داوﻃﻠﺐ از ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﺗﺮاز ﺷﺪه  10از  20و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  12از  20را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده  :9ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ،داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن
واﺣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ و ﯾﺎ ﺟﺒﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ دوره ﻓﺮاﮔﯿﺮ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ )(Ph.D.
ﻣﺎده  -10ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ،داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ
دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ در داﺧﻞ و وﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -1ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ دارای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪای رﺳﻤﯽ ،ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  14از  ) 20ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل
آن در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ( در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮ ( و در
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮم )ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻠﻮم داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ در دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮد.
 -2ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ.
 -3ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ در آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دوره دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﺳﺮﻓﺼﻞ درس ﻫﺎی دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی داوﻃﻠﺐ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ،
و از ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع آزﻣﻮن ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﺗﺮاز ﺷﺪه  12از  20را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ،ﻧﻤﺮه ورودی داوﻃﻠﺐ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ وزن  ،%70ﻧﻤﺮه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ )ﮐﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ و ﻗﺪرت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎ وزن  %15و ﻧﻤﺮه ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ( ﺑﺎ وزن  %15ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ از  14ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.
 -4ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ در آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺣﺪاﻗﻞ
 10اﻟﯽ  12واﺣﺪ درﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ و اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :1ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪای رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از 14و ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﻌﺎدل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :2داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل آﺧﺮ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﻏﺖ از
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ،در آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن
در اﯾﻦ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﯿﺰ در آن ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺗﺒﺼﺮه  :3داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :4ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره داﻧﺸﻮری ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دورهﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  ،ﺻﺮﻓﺎ در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده  :11ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ،اﺣﺮاز ﺷﺮط ذﯾﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
 -1داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﻧﯿﻤﺴﺎل داﻧﺸﭙﺬﯾﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ درس ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  14از  20و
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  16از  20را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
 -2داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در آزﻣﻮن ﯾﮑﯽ از زﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  14از  20ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن را ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﻻزﻣﺴﺖ ﻧﻮع زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :1اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻮل ﺷﺪن درآزﻣﻮن ورودی دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :2اﮔﺮ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﻗﺒﻼً در آزﻣﻮن زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺷﺮوع ﻧﯿﻤﺴﺎل داﻧﺸﭙﺬﯾﺮی ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :3در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ در آزﻣﻮن ﻧﯿﻤﺴﺎل داﻧﺸﭙﺬﯾﺮی ﻗﺒﻮل و در آزﻣﻮن زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﻮد ،وﺿﻌﯿﺖ
داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از  9واﺣﺪ
درﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺬ ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ
آزﻣﻮن زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :4در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره داﻧﺸﻮری ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
دورهﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮآن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ،درسﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه اﯾﺸﺎن در دوره
داﻧﺸﻮری ﯾﺎ دورهﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  16از  20ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﻣﻌﺎدلﺳﺎزی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮان
ﻣﺎده  :12ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
 -1داﻧﺸﭙﺬﯾﺮان دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﻬﺮﯾﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪ ،اﮔﺮ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮرس دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد ،ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
 -2ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮنﻫﺎ و ﺗﺼﺤﯿﺢ اوراق آزﻣﻮن داﻧﺸﭙﺬﯾﺮان دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 -3ﻏﯿﺒﺖ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در آزﻣﻮن ﻫﺮ درس ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ در آن درس ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 -4ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺎﻟﺐ آزﻣﻮنﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﻓﺼﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
اﺳﺖ.
 -5در ﺻﻮرت ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ،داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ واﺣﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ واﺣﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 -6داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﭙﺬﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻠﺰم
ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼسﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﮔﺮوﻫﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت رﻓﻊ اﺷﮑﺎل
ﻓﺮدی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮی درسﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ در ﺻﻮرت
ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻼسﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل
ﮔﺮوﻫﯽ و ﻓﺮدی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
 -7داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮل
ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ،در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪداﻧﺸﺠﻮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ،از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ.
 -8در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ در آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﻧﯿﻤﺴﺎل داﻧﺸﭙﺬﯾﺮی ﻗﺒﻮل ﻧﺸﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺪد داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ در
آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﻧﯿﻤﺴﺎلﻫﺎی داﻧﺸﭙﺬﯾﺮی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮش
ﻣﺎده  :13ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ورود ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ،ورودی
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و دورهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 -1ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮط ﺳﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داوﻃﻠﺐ ﺣﺎﺋﺰ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﻮد.
 -2ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ،ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ ،رزﻣﻨﺪﮔﺎن ،آزادﮔﺎن ،ﻣﺮﺑﯿﺎن رﺳﻤﯽ
و ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ورود ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ
آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -3داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﻻزم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه در ﺧﺼﻮص داوﻃﻠﺐ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ
داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -4در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮونﻣﺮزی
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 -5ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺼﺤﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ واﺣﺪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -6داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ،ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم و زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر در ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
 -7ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ،داﻧﺸﭙﺬﯾﺮ ،ﯾﺎ
داﻧﺸﺠﻮ دارای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن،
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،و اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ او ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ وی رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ در  8ﻓﺼﻞ و  13ﻣﺎده و  35ﺗﺒﺼﺮه و  40ﺑﻨﺪ در ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ،1380/11/8 ، 1380/7/18 ، 1380/7/11
 1380/12/15و 1381/4/10ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه رﺳﯿﺪ.
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ﺑﺨﺶ دوم

دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 1380/7/18و اﺻﻼﺣﺎت در ﺟﻠﺴﻪ  1381/2/11ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه
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ﻓﺼﻞ اول
ﺷﺮاﯾﻂ ورود و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﺷﺮاﯾﻂ ورود
ﻣﺎده  :1ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺐ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ )ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ( ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
 _1از ﻧﻈﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﮐﺸﻮر و ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ورود ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
 _2دارای دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﯿﺪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،و ﯾﺎ ﻣﺪرک
رﺳﻤﯽ دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺴﺐ
ﻣﻮرد ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 _3در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دوره ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮی وی ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :1ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﻮزوی در ﺻﻮرﺗﯽ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی
آن ﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮون ﻣﺮزی ،از ﻃﺮﯾﻖ دوره ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری
آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی در آن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :3داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داوﻃﻠﺐ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :4داﻧﺸﺠﻮی ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر )اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ وﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ( ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﻧﺼﺮاف
از ﺗﺤﺼﯿﻞ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ در دوره ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :5داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ و اﻧﺼﺮاف
ﯾﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن از ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :6ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ،و ﺷﺮاﯾﻂ اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﻣﺎده  :2ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎ دوره ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن
ﺳﺮاﺳﺮی در اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ دوره ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ در دوﻣﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ای ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن دﻻﯾﻞ وی،
ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺎده  :3داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ،ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻻزم را ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  :4داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺑﻪ
اداره آﻣﻮزش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺪون اﻃﻼع ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ و ﯾﺎ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ در
ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :1اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺆول ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن آن،
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺪت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ و اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺪاﮐﺜﺮ  12واﺣﺪ درﺳﯽ را
ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺧﻮد را در ﺧﻮدداری از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺘﻮب ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼع دﻫﺪ .ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﺼﺮاف ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﻟﻐﻮ و ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺻﺪور ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻤﺴﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :3ﻟﻐﻮ اﻧﺼﺮاف ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﻣﺪارک ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :4داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ وی ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﻤﺴﺎل )ﻫﺎی( ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ آن ﻧﯿﻤﺴﺎل )ﻫﺎ ی( ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺰو ﻣﺮﺧﺼﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻣﺎده  :5داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﮏ زﻣﺎن در دو رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ،در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :1داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در دوﻣﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل دارد،
ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ دوره ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﺑﭙﺮدارد.
ﺗﺒﺼﺮه  :2داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻤﺘﺎز )ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن( ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ،ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی
درﺧﺸﺎن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
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ﻓﺼﻞ دوم
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ

ﻧﻈﺎم واﺣﺪی
ﻣﺎده  :6ﯾﮏ واﺣﺪ درﺳﯽ ،ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻈﺮی ،ﺳﯽ و
دو ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﯾﺲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﯾﺎ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :7آﻣﻮزش در ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ روش ﺑﺎز و از راه دور و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم واﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ارزش ﻫﺮ درس ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
واﺣﺪ آن درس ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﮏ درس ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درس ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﻣﺎده  :8ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ روش ﺣﻀﻮری ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎز و
از راه دور و اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﮔﺮوﻫﯽ و
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎ ی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻓﺮدی ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :1ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﮐﻼس ﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻓﺮدی ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ درس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﯾﮋﮔﯽ درس ،ﻧﻮع درس )ﻧﻈﺮی ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ( و ﻧﻮع ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﺟﺮا در
ﻃﻮل ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﯾﺎ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :2در ﻣﻮرد درس ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ،ﻣﺪت اﺟﺮا و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺰارش ﻣﮑﺘﻮب آن ﺗﺎ دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﺎده  :9ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﮐﺐ از دو ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﯾﮏ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﭘﺎﯾﯿﺰ ،ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻬﺎر و ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ
ﻣﺎده  :10داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺼﻮب را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺗﺮﺗﯿﺐ درس ﻫﺎی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،روش ﺗﺪرﯾﺲ،
وﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدن رﯾﺰ ﻣﻮاد و ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ در ﯾﮏ درس و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ درس ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و از آن ﻧﻤﺮه ﻣﺮدودی ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط در ﻧﯿﻤﺴﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن درس را ﺑﺎ ﭘﺲ ﻧﯿﺎز آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﯽ در درس ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز،
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ آن درس را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل )ﻫﺎی( ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ و ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎ
ﻣﺎده  :11ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﻫﺮ ﯾﮏ از دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 _1دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ :ﺑﯿﻦ  68ﺗﺎ  72واﺣﺪ.
 _2دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻏﯿﺮ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ 130 :ﺗﺎ  135واﺣﺪ.
 _3دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﻨﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ 130 :ﺗﺎ  140واﺣﺪ.
 _4دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ 67 :ﺗﺎ  70واﺣﺪ .
 _5دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ 172 :ﺗﺎ  182واﺣﺪ.
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﺎده :12ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻋﻨﻮان درس ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  5واﺣﺪ درﺳﯽ ،و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  16واﺣﺪ درﺳﯽ
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :1اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  12ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  12واﺣﺪ درﺳﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  13ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،و  14ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮ ،ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  20واﺣﺪ درﺳﯽ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :3اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  16ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم و  17ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  24واﺣﺪ درﺳﯽ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :4در ﻣﻮاردی ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  24واﺣﺪ ﺑﺎﻗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﺣﺮاز ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ،12
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :5در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،داﻧﺸﺠﻮ از رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :6در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درس ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اداره آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن درس را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺪرس آزﻣﻮن دﻫﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :7داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺠﺰ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  12واﺣﺪ درﺳﯽ را در
ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه  :8ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  6واﺣﺪ درﺳﯽ اﺳﺖ.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری

)(25

درس ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﺎده :13داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﻤﺮه ﺧﺎم آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی وی در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درس ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﯾﭙﻠﻢ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وی
از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،درس ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮوه
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درس ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ درس ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب
ﺑﮕﺬراﻧﺪ:
 _1ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ،ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﺧﺎم ﻫﺮ درس در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺣﺪاﻗﻞ  10ﺑﺮ
ﻣﻌﯿﺎر ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 _2ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ دوره ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻞ  ،12ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ،13و در ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  14ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :1ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع درس ،ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ،رﯾﺰ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ درس ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮوه
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﺑﺮﻧﻤﺮه ﺧﺎم آﻧﺎن را در ﻫﺮ ﯾﮏ از آزﻣﻮن ﻫﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر اﺧﺬ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺗﺎ آن ﻫﺎ درس ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :3ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،درس ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
داﻧﺸﭙﺬﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :4اراﺋﻪ درس ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آن ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ درس ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ درس ﻫﺎ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﻣﺮدود ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل و
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮ ،ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﻃﻮل دوره
ﻣﺎده :14ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ  5ﺳﺎ ل و در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
 10ﺳﺎل اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ واﺣﺪﻫﺎی دوره را در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ از
داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :1ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ  3ﺳﺎل و در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ  6ﺳﺎل اﺳﺖ .اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ
در ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺪت
ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺰو ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :2ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  8واﺣﺪ از درس ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :3داﻧﺸﺠﻮی اﺧﺮاﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دوره ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺠﺪدا در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری

)(26

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب

ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل درس ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﺎده :15ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس ﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻓﺮدی درس ﻫﺎی ﻧﻈﺮی اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺎده :16ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ) آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ،ﮐﺎر در ﻣﯿﺪان( و ﯾﺎ درس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻏﯿﺒﺖ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﻼس ﻫﺎی آن درس ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﺬف
درس اﺳﺖ.
ﻏﯿﺒﺖ در آزﻣﻮن
ﻣﺎده :17ﻏﯿﺒﺖ در آزﻣﻮن ﻫﺮ درس ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ در آن درس اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه :در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮرای
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ ،درس ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﺣﺬف واﺿﺎﻓﻪ

ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﺎده :18داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻓﻘﻂ در ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻫﻔﺘﻪ ،ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ درس ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺪاد درس ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وی از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺮر
در ﻣﺎده  12ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد.
ﺣﺬف اﺿﻄﺮاری درس
ﻣﺎده  :19در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درس از درس ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﺧﻮد را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺪاد درس ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه وی از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز در ﻣﺎده  12ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﻮد .در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻞ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :20اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ درس ﻫﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  :21در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺰو ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎز
ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﺖ و ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ درس ﻫﺎی ﺣﺬف ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ  15روز ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع
ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه و ﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺎده  :22ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ،ﻧﻤﺮه درس اﺳﺖ و ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ
ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :23ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻫﺮ درس  10اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از درس ﻫﺎی اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﺮدود ﺷﻮد ،در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﮑﺮار آن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯿﻪ درس ﻫﺎ اﻋﻢ از ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﻣﺮدودی در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :1اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﯾﮏ درس اﺧﺘﯿﺎری ﻣﺮدود ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎی آن درس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺪول درس ﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ،درس دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ درس ﻫﺎ ،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮدودی ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﻫﻤﺎن درس را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺿﺮورت دارد ﻧﻤﺮه درﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﻣﺮدود در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ،ﻧﻤﺮه
ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 _1در درس ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  10ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 _2در درس ﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ،ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  12ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 _3در درس ﻫﺎی ﭘﺮوژه ،ﮐﺎرورزی و ﮐﺎرآﻣﻮزی ،ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  14ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻣﺎده  :24ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ درس ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺠﺎم دادن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺗﺮم و آزﻣﻮن ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺮم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :1آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﯾﺎ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،آزﻣﻮن ﻣﯿﺎن ﺗﺮم ،و آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﯾﺎ ﺗﺮم
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :2ﺑﺮای درس ﻫﺎی ﻧﻈﺮی ،ﻧﻤﺮه ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ،آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ،آزﻣﻮن ﻣﯿﺎن ﺗﺮم و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ
درس ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) (%25ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ درس را در ﺑﺮ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :3ﻣﻼک اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎن ﺗﺮم در ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) (%50ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :4در درس ﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎن ﺗﺮم ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﻮد ،ﯾﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎن ﺗﺮم وی ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻤﺮه
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ درس ﺧﻮدﺧﻮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ،ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ آن درس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :5ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﻫﺮ درس ﻧﻈﺮی -ﻋﻤﻠﯽ )درس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻧﻈﺮی و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد
واﺣﺪ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :6ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ درس اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
درس ﻧﺎﺗﻤﺎم
ﻣﺎده  :25در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ،ﻧﻤﺮه درس ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺮه ﺗﻤﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮی ،ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﮐﺎرورزی ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﮐﺎر در
ﻣﯿﺪان و درس ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و درس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺼﻮب ،ﺗﻮأم ﺑﺎ ﭘﺮوژه اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺘﺎد و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ،ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻫﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﺮه ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
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اﻋﻼم ﻧﻤﺮه ﻫﺎ
ﻣﺎده  :26اﺳﺘﺎد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم درﺳﯽ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﻇﺮف دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری
آزﻣﻮن آن درس ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای درس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اوراق آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :27آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .اداره آﻣﻮزش ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺮه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻨﺠﺶ داﻧﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :ﻧﻤﺮه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻨﺠﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎ
ﻣﺎده  :28در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮ در آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ درس ﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از اول دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ وی ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ و ﻧﻤﺮه درس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﻣﺮدود ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﯾﺎ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :29ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:

 _1ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل  ،ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻫﺮ درس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﻤﺮه آن درس
ﺿﺮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
 _2ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ،ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻫﺮ درس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﻤﺮه آن درس ﺿﺮب
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ واﺣﺪ ﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :ﻧﻤﺮه درس ﻫﺎی ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﺗﮑﺪرس و درس ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺮوﻃﯽ
ﻣﺎده  :30اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻤﺘﺮ از  12ﺑﺎﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺸﺮوط ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ در ﭘﺎﯾﺎن دوره
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺸﺮوط را ﺑﻪ وی ﮐﺘﺒﺎ" اﻃﻼع دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ
آﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از اﺧﻄﺎر در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺻﻒ ،ﻗﺼﻮر در اﺧﻄﺎر ﺑﻪ وی از ﻃﺮف اداره آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ داﻧﺸﺠﻮ از اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای
ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری

)(30

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﺎده  :31داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻧﯿﻤﺴﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺶ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :1داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و در دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮای دوﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ وﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2ﻣﺪت ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺟﺰو ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ دوره ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﭙﺮدازد.
ﺻﺪور ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺎده  :32ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد و ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ وی اﺑﻼغ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :33داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻣﻮر دوﻟﺖ ،ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ،ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺮاه ،ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮط و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺠﺎز در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﺎده  :34ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،و داﻧﺸﺠﻮی
ﻣﻨﺼﺮف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺣﻖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺼﺮه :در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ آن را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ ،آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪون اﻃﻼع ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺰو ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :35داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﺎ" و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ
ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮑﺒﺎر در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ
درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ،ﺣﮑﻢ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ وی ﺻﺎدر
ﺷﺪه و داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از آن ،ﺣﻖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن دوره را ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺼﺮه  :1ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺠﺪد داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺼﺮف ازﺗﺤﺼﯿﻞ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎ دوره ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺼﺮف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﺎً ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ
اﻧﺘﻘﺎل
ﺿﻮاﺑﻂ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺎده  :36اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﮕﺮ
در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  :37اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﺳﺖ:
 _1داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺮاﯾﻂ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 _2داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺪاﻗﻞ  24واﺣﺪ درﺳﯽ را در ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 _3ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺪاﻗﻞ  12ﺑﺎﺷﺪ.
 _4ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ورودی داﻧﺸﺠﻮ از ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و در ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺼﺪ در ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ از ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ردﯾﻒ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺟﺪول ردﯾﻒ ﺑﻨﺪی ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :1داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  15و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  16از داﺷﺘﻦ ﺷﺮط ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  4ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ
ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ  12واﺣﺪ درﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ در دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻘﺼﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :3اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در آن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﺬﯾﺮش
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :4اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺮی ﺑﻮدن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺼﺪ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺼﺪ در ﻗﺒﺎل ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ درس ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺼﺮه  :5اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :6در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ ،ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮاﺑﻖ وی ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل و ارﺗﺒﺎط او
ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :7اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وی در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :8ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی داﻧﺸﺠﻮی
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از دوره ﻫﺎی روزاﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ دوره
ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :9اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ از داﻧﺸﭙﺬﯾﺮی ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺷﻬﺮﯾﻪ وی ﺑﺮاﺑﺮداﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ دوره ﻫﺎی
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺎده  :38اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﻌﺎف از
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪﻫﺎی  2و  4ﻣﺎده  37اﺳﺖ:
 _1ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺸﺠﻮ ﺷﻬﯿﺪ ،ﻓﻮت ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﻔﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺮدد.
 _2داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻮل ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 _3داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ازدواج رﺳﻤﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻮد.
 _4ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :1ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ،اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ وی ﺷﻐﻞ
آزاد دارد ،ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﮑﻮﻧﺖ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :3اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل آﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ وﯾﮋه اﺑﻼﻏﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارت
ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﺎده  :39اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮی ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و اﺑﻼغ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
ﻓﻨﺎوری و ﯾﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮون ﻣﺮزی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﻫﺎی  37و  38ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی
داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺎده  :40داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮرد ،ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﯿﻤﺴﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮداﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺪا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  :41داﻧﺸﮕﺎه در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه
درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ و رﯾﺰﻧﻤﺮه ﻫﺎی وی ﺑﻪ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل دارد .در ﺻﻮرت اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ دﯾﮕﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ در ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی در ﻣﻮرد
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :42ﻣﺪرک ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه  7ﻣﺎده 37
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺪارک ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ و
ﻣﺠﻤﻮع واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ در دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺪا و ﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺼﺪ ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻗﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :43اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ ،در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ
ﻣﻬﻤﺎن
ﻣﺎده  :44در ﻣﻮاردی ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﻣﺎده  :45ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را در
دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺪا ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  :46ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درس در دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی،
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :1ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮ از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ )اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ( ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا و ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ درس در ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرج
ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  :47ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻬﻤﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :1اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ داﻧﺸﺠﻮ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ درس و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺪا و ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2ﻧﻤﺮه ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺪا ﮔﺰارش و در ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ
ﺿﺒﻂ ﺷﻮد.
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ﻓﺼﻞ دﻫﻢ
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ
ﻣﺎده  :48داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرای
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ
رﺷﺘﻪ دﻫﺪ:
 _1دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪﻫﺎی  4 ،3 ،2 ،1وﺗﺒﺼﺮه  1ﻣﺎده  37ﺑﺎﺷﺪ.
 _2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﯿﻖ درس ﻫﺎی و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﻃﺒﻖ
ﻣﻔﺎد ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ،اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :1ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎص ﺗﻌﻬﺪ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺎده و
اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ذی رﺑﻂ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﺿﻮاﺑﻂ ﮔﺰﯾﻨﺶ آن ﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :3داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ دوره ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی
ﺑﻨﺪﻫﺎی  3 ،2و  4ﻣﺎده  ،37ﺑﺎﯾﺪ درس ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ در دوره داﻧﺸﭙﺬﯾﺮی ﻣﺮﺑﻮط را
ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻗﻞ  12در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ
ﺗﺒﺼﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﺴﺎل داﻧﺸﭙﺬﯾﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ دارﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :4داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ دﻫﺪ.
ﻣﺎده  :49ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ،ﯾﺎ از ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ( ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ )ﮐﺎرداﻧﯽ( ،اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  :50درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ ازﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،داﻧﺸﺠﻮ ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺪارد.
ﺗﺒﺼﺮه :اﻗﺪام ﻧﮑﺮدن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :51ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ اﻟﺰاﻣﯽ
ﻣﺎده  :52ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ،دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺤﻪ ای
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﺎرآﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﻃﺒﻖ
ﺟﺪاول ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد در ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ورودی ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه را دارد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ
دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل داﻧﺸﺠﻮ از رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪﻫﺎی  ،3 ،2و  4ﻣﺎده  37ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :در ﻣﻮاردی ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و ﺑﯿﻤﺎری ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ای در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎده  :53ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک ﻻزم ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻧﯿﻤﺴﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  :54در ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری

)(35

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﭘﺬﯾﺮش واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ
ﻣﺎده  :55ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی و ﭘﺬﯾﺮش درس ﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺪه ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داده و ﯾﺎ ﻣﺠﺪدا داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﺳﺖ:
 _1واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 _2داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی رﺳﻤﯽ در دوره ﻫﺎی رﺳﻤﯽ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ را اﺧﺬ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 _3ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ درس ﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮای درس ﻣﺸﺎﺑﻪ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 _4ﻧﻤﺮه ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ درس ﺣﺪاﻗﻞ  14در ﻣﻌﯿﺎر ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻣﻌﺎدل آن در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 _5ﻣﺠﻤﻮع واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع واﺣﺪﻫﺎی رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ درس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  3ﻣﺴﺎوی ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ درس ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای درس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد
واﺣﺪ درس ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن درس
ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺮه ﻫﺎی درﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪا اﻋﻢ از ﻗﺒﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدودی و ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﯿﻨﺎً در
ﭘﺮوﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :3ﻧﻤﺮه ﻫﺎ ی درس ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :4ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ از ﻧﻈﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ رد ﻧﻤﺮه
ﻫﺎی درﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :5داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻠﯿﻪ درس ﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه و ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻧﻤﺮه  10در ﻫﺮ درس و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  12ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺒﺼﺮه  4ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :6ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی و ﭘﺬﯾﺮش واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ در دوره ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آﻧﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  12در آن ﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﺮط ﺑﻨﺪ  4ﻣﻌﺎف
اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :7در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺎ در ﻣﻌﯿﺎر ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ) = 0ﻣﺮدود = 1 ،ﺿﻌﯿﻒ = 2 ،ﻣﺘﻮﺳﻂ = 3 ،ﺧﻮب،
 = 4ﻋﺎﻟﯽ( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺮه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدل  ،12ﻧﻤﺮه ﺧﻮب ﻣﻌﺎدل  14و ﻧﻤﺮه ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدل  17ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :8ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯿﻪ درس ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﯾﻦ درس ﻫﺎ را در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ و
ﻣﺠﺪداً در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪﻫﺎی  2و  5ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :9داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻠﯿﻪ درس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺬراﻧﺪه
وﻟﯽ ﺷﺮط ﺑﻨﺪ  4را اﺣﺮاز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای آزﻣﻮن اﯾﻦ درس ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻌﺪاد
واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ درس ﻫﺎ ﺟﺰو ﺣﺪاﮐﺜﺮ واﺣﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  12در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :10ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  15واﺣﺪ از درس ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺸﺠﻮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :11ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﯾﺮش ،ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ رﯾﺰﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه
واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری

)(36

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ
ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﺎده  :56داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﯾﮑﯽ از دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
را ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ آن دوره
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :1آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ آن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه درﺳﯽ وی ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه :2ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺪرک ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﭘﺎﯾﯿﺰ ،ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻬﺎر ﯾﺎ ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﯽ ام ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ،ﺳﯽ ام ﺗﯿﺮﻣﺎه و ﯾﺎ ﺳﯽ ام ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺻﺎدر
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :57ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  12ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ،واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻄﺎی
ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺪرک )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه  :1داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،در
آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻠﯿﻪ درس ﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻗﻞ  10در ﻫﺮ درس و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ  12ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :2در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮ از  12ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  10واﺣﺪ درﺳﯽ در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در دوره ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺗﺎ  20واﺣﺪ
درﺳﯽ در دو ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از درس ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮ از  12ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ دوره ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺠﺪدا" اﻧﺘﺨﺎب و آن درس ﻫﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﺮه ﻫﺎی درس ﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ وی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :58داﻧﺸﺠﻮی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ او ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﯽ دﻫﺪ ،و ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر در
ﻣﺎده  57اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ  70واﺣﺪ درﺳﯽ ﻣﺼﻮب دوره را ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺸﻤﻮل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  :59داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ وی در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺪاﻗﻞ  10و ﮐﻤﺘﺮ از  12ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره
ﺑﺪون ﻋﻨﻮان ﮐﺎرداﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺎده  :60اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﺼﺮف ﯾﺎ اﺧﺮاج ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪرک ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  58را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮی دوره ﮐﺎرداﻧﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﺼﺮف ﯾﺎ اﺧﺮاج ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪرک ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎده  57را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه و ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ و ﻗﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ وی ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﺪه و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  :61ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ،ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در  12ﻓﺼﻞ 61 ،ﻣﺎده 30 ،ﺑﻨﺪ و 90ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  1380/7/18و اﺻﻼﺣﺎت آن در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ
 1381/2/11ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻزم ﺑﻪ اﺟﺮا اﺳﺖ.

