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خالصه آئین نامه آموزش دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب 

 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 تعاریف -2ماده

ساعت،  32ساعت، عملی یا آزمایشگاهی  16آن برای هر واحد نظری واحد درسی: میزان درسی است که مفاد -

ساعت 120ساعت و کارآموزی  64ساعت ، کارورزی یا کار در عرصه  48کارگاهی یا عملیات میدانی )بازدید علمی( 

 در طول یک نیمسال تحصیل یا دوره تابستانی طبق برنامه درسی مصوب اجرا می شود.

ست که به تشخیص گروه آموزشی ، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت درس جبرانی: میزان درسی ا-

 دانشجو در آغاز دوره تحصیلی مربوط ضروری است.

دوره کاردانی پیوسته:دوره تحصیلی که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و شامل دانش آموختگانی است که -

واحد درسی طبق برنامه  68شده و حداقل با گذراندن  بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی

 درسی مصوب به دریافت مدرک کاردانی منتهی می شود.

دوره کاردانی ناپیوسته: دوره تحصیلی که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و شامل دانش آموختگانی است که -

واحد درسی طبق برنامه درسی  68ذراندن وارد دوره کاردانی شده و حداقل با گ با گذراندن دوره پیش دانشگاهی

 مصوب به دریافت مدرک کاردانی منتهی می شود.

تا 130دوره کارشناسی پیوسته:دوره  تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و حداقل با گذراندن -

 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی منتهی می شود. 146

رشناسی ناپیوسته: دوره تحصیلی است که پس از دوره کاردانی )پیوسته و ناپیوسته(آغاز می شود و دوره کا-

 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی منتهی می شود. 68حداقل با گذراندن 

است و برابر ضوابط معین دانش آموخته: فردی است که یکی از دوره های تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده  -

 ، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده باشد.

 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است. 16نیمسال تحصیلی: هر نیمسال تحصیلی شامل -

 هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایانی است. 6دوره تابستان: شامل -

واحد درسی انتخاب کند. حداکثر  20و حداکثر  12زم است حداقل دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ال-7ماده 

 واحد است. 6واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 

واحد باشد، در این صورت دانشجو با تائید  17: اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل 1تبصره 

 احد درسی اخذ نماید.و 24گروه آموزشی در نسمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا 

واحد درسی باقی داشته باشد، به  24: چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداکثر 2تبصره 

 واحد اخذ نماید. 24باشد، می تواند تا  10شرطی که میانگین کل وی باالی 
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واحد درسی دانش آموخته شود، با تائید گروه  8که دانشجو با گذراندن حداکثر  : در شرایط خاص3تبصره 

 آموزشی، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی اخذ نماید.

 این ماده استفاده کند. 3و  2: دانشجو همزمان نمی تواند از مفاد تبصره 4تبصره 

درس نظری داشته  2تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال -8ماده 

( می تواند 7ماده  3و  2باشد، با تائیدگروه آموزشی و با رعایت سقف واحد آن نیمسال )موضوع تبصره های 

 دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.

گونگی  و زمان حذف و اضافه ، حذف اضطراری دروس، اعالم و ثبت برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره چ -14ماده 

 نمره ، تاریخ تجدیدنظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام می شود.

مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردنی)اعم از پیوسته و ناپیوسته( و کارشناسی ناپیوسته دو سال و در  – 15ماده

 ی کارشناسی پیوسته چهار سال است.دوره ها

: دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداکثر یک نیمسال برای 1تبصره

دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیمسال برای دوره های کارشناسی پیوسته مدت مجاز 

 در این مدت دانش آموته نشوده از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.  تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و براساس حضور و فعالیت در  -16ماده

 کالس، انجام تکالیف و نتایج امتحانات انجام می شود و به صورت عددی از صفر تا بیست محاسبه می شود.

 گزاری آزمون کتبی برای دروس نظری الزامی است.   :  بر1تبصره

 حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است. -17ماده

: اگر دانشجو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت 1تبصر

اه غیرموجه تشخیص داده شود نمره آن درس کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگ

 صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می شود.

: در شرایط خاص حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای 2تبصره

 اموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی  امکانپذیر است.

این ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات  1: دانشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره3تبصر

پایان نیمسال، صرفاً یک درس نظری را با تایید گروه آموزشی حذف کند به شرط آنکه تعداد واحدهای باقیمانده 

 واحد نشود. 12کمتر از 

 است. 10: حداقل نمره قبولی در هر درس 18ماده

باشد دانشجو در آن نیمسال  12چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از -19ماده

 واحد درسی انتخاب کند. 14مشروط تلقی می شود. دانشجو مشروطف در نیمسال بعدی حداکثر می تواند تا 
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دوره کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تبصره: چنانچه دانشجو در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمسال و در 

 دو نیمسال  اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می شود.

دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیلی، در دوره کارشناسی پیوسته  دو نیمسال و در دوره  -20ماده

 از مرخصی تحصیلی  استفاده نماید.  کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال 

 : مدت مجاز مرخصی زایمان دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.1تبصره

 ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود. -21ماده

حصیل به عهده شورای آموزشی دانشگاه تبصره: تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از ت

 است.

: دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به اداره 22ماد

آموزش دانشگاه تسلیم کند. دانشجو مجاز است، فقط یکبار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاای انصراف 

 انصراف وی از تحصیل صادر می شود.یر اینصورت، پس از انقضای این مهلت، حکم خود را پس بگیرد. در غ

دانشجوی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش  -23ماده 

 به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:

 یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان دانشگاهالف(وجود رشته 

 ب(موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد و با تائید شورای آموزشی دانشگاه

ج(نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در 

 همان سال کمتر نباشد.

 گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده د(امکان ادامه تحصیل دانشجو در

 تبصره: دانشجو در هر دوره تحصیلی برای یک بار می تواند با رعایت شرایط این ماده ، تغییر رشته یا گرایش دهد.

معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو براساس دستورالعمل اجرایی مصوب -28ماده 

 پذیر است. شورای آموزشی دانشگاه امکان 

واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو  20تا  12به ازای هر  1تبصره .

 کاسته می شود.

 معادل سازی دروس صرفاً در شیوه های آموزشی هم عرض زیر صورت می گیرد؛ 2تبصره.

 وری یا غیر حضوری،الف( واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری، نیمه حض

 ب( نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیر حضوری؛

 ج( غیر حضوری به غیر حضوری؛
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در پایان دوره  12مالک دانش آموختگی برای دوره های کارشناسی پیوسته داشتن میانگین کل حداقل  -29ماده 

 است.

باشد، تنها یک  12آن دوره کمتر از تبصره: چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحد های درسی 

واحد از  20نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 

برساند و مدرک  12گذرانده است، میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل  12درسهایی که با نمره کمتر از 

 غیر این صورت از تحصیل محروم می شود. تحصیلی دوره را دریافت کند؛ در

واحد درسی  68در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته حداقل  -30ماده 

واحد از دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره( را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل  10)شامل حداکثر 

تر باشد، در این صورت می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در یا باال 12دروس گذرانده وی 

غیر این صورت، به دانشجوی مذکور و همچنین منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی 

 ناپیوسته، فقط گواهی مبنی بر تعداد واحد های گذرانده شده داده خواهد شد.

دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحد های مورد  در صورتی که 1تبصره.

نیاز دوره کاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشد، در این صورت دانشگاه دروسی را مالک میانگین کل برای صدور 

 .یا باالتر شود 12مدرک کاردانی قرار می دهد که میانگین کل دانشجو در آن دروس، 

 


